
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Αρ. Πρωτ:  18677/26-07-2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 

& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022» με προϋπολογισμό 600.000,00€ (483.870,97 + 

116.129,03 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 
εργασιών 483.810,92 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ). 

2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 18/2022, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία 
περαίωσης εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες. 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 
(Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κλπ) καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.palaiofaliro.gr του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.  

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) 
ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/09/2022 
ημέρα Δευτέρα ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 15:00μ.μ. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
16/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, 
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, βάσει του άρθρου 59 
του ν. 4278/2014 ή αλλοδαπές επιχειρήσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 21.1 του 
άρθρου 21 της διακήρυξης.  

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 390 ημέρες. 
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

9.677,42 ευρώ, ήτοι 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α. 
9. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ σύμφωνα με την αριθ. 151/2021 απόφαση Ο.Ε. περί 

έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Οικονομικού 
Έτους 2022. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΗΘΞΩΞΕ-97Χ





 

                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αριθ.Αποφ.  221/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Έγκριση όρων διακήρυξης  του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022». 
 
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 25 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
epresence.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022), 
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 18067/21.07.2022 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε 
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη:   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

 
Στη συνέχεια εισηγούμενος το  4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
       
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τη λήψη απόφασης για την έγκριση όρων του ανοικτού 
διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1στ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «[…]στ) Αποφασίζει για: 
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, 
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.» 
 
Σύμφωνα με την με αρ. 18/2022 θεωρημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. για το εν θέματι έργο η εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) και συνεπώς θα πρέπει να 
διενεργηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 
 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ: 
30-7323.005, συνολικού ύψους 10.000€ (αναλογία δαπάνης έτους) με τον τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022». 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

      (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
6. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
7. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8. ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπλ. μέλος) 

1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ





Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
και βαρύνει τον ΚΑ : 30-7323.005.  
 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ. 
 
Ακολούθως εκθέτει ότι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υποβλήθηκε η υπ’ αρ.18/2022 μελέτη που 
αφορά στο εν θέματι έργο και σχέδιο διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 
Με τη με αρ. 80/2022 ΑΔΣ ( ΑΔΑ: 99Μ9ΩΞΕ-ΙΞΨ) εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022» προϋπολογισμού μελέτης 
600.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ. 18/2022 μελέτη της Τ.Υ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) 

 του ν. 4640/2019(Α  190)  

 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) 

 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019)  

   του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 
πλαισίου    µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων 
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α)  

 του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204)  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) « 

 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116)  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68 

 της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) 

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “ 

 του ν. 2859/2000   

 του ν. 2121/1993 (Α' 25)  

 του π.δ. 71/2019 (Α΄112) « 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

 του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )i 

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34)  

 της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021)  

 της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ





 της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών της Κοινής 
Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  με 
α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θ 

 (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781)  

 της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019   

 της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017  

 της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (B΄ 1746)  

 του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 
στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66)  

 την υπ’αρ. 151/29.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. (ΨΦ66ΩΞΕ-Κ0Ξ) περί ψήφισης του πρ/σμού οικ. 
έτους 2022, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 8748/21.01.2022 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 1873/24.01.2022) και τη με αρ. 150/2021 ΑΔΣ με την οποία 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 το με αρ πρωτ. 11401/24.05.2022 και ΑΔΑΜ: 22REQ010608802  πρωτογενές αίτημα 

 τη με αρ. πρωτ. 11639/25.05.2022, με αρ. Α/754 καταχώρηση στο βιβλίο δεσμεύσεων ΑΔΑ : 
(ΨΒ0ΨΩΞΕ-ΨΚΨ)και ΑΔΑΜ: 22REQ010619443-2022-05-25 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

 τη με αρ. πρωτ. 11639/25.05.2022 ΑΔΑ : ΨΒ0ΨΩΞΕ-ΨΚΨ , έγκριση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης 

 τη με αρ. 18/2022 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου 

 τις σχετικές με το αντικείμενο της παρούσης, προδιαγραφές, πρότυπα, πιστοποιήσεις, όπως 
αναφέρονται διεξοδικά στην με αρ. 18./2022 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου 

 την με αρ. 80/2022 Α.Δ.Σ. 

 τον ΚΑ: 30-7323.005 

 τον CPV 45233120-6 

 τους κατατεθέντες όρους 

 την εισήγηση της υπηρεσία 
και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Αποδέχεται τη με αρ.18/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

  
2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας του 

έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 2022», ποσού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,   
σύμφωνα με τη με αρ. 18/2022 μελέτη και το Ν. 4412/2016, ως το συνημμένο κείμενο που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.  

 
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022, έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ: 
30-7323.005, συνολικού ύψους 10.000,00€ € (αναλογία δαπάνης έτους), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του έτους 2022 & 2023. 
Η κατανομή των δαπανών και ανά έτος έχει ως εξής: 
 

 
 
  
 
 

 
 

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζάγκα Μ. 

 2022 2023 ΣΥΝΟΛΟ 
30-7323.005 10.000,00 0,00 10.000,00 

 0,00 590.000,00 590.000,00 
   600.000,00 

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ





 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 
3852/2010: 
 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των 
περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 
έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι 
κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην 
περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο 
νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
ενδιαφερομένου.  
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την 
άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας 
και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, 
ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. 
Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και 
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν 
γένει κοινωνικούς σκοπούς. 
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η 
ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστηρίων». 
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του 
Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο 
έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 221 /2022 
 
Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 : Οι αποφάσεις της Ο.Ε. 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
δήμου (http://www.palaiofaliro.gr/) με ευθύνη του προέδρου. 
 Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 δ). 
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020,  οι  πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους 
τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά 
έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, β) ως έντυπα 
έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ 
φορέων. 

 
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 
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   ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΩΝΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΜΒ’ ΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΩΝ

 ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ1   ΤΩΝΟΡΙΩΝ  . 4412/2016ΤΟΥΝ

      ΜΕΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΘΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΝΠΛΕΟΝΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΜΦΕΡΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΑΠΟ
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΠΟΨΗΠΡΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΟΡΑΜΕΒ’ ΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΤΗΝΤΙΜΗ
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 OΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜ ΚΡΑΤΙΑ
2  ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

  ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥΦΑΛΗΡΟΥ
/   Δ ΝΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΥΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ

 &ΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ
 Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΝΤΗΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η ΟΔΙΚΟΥ

  2022ΔΙΚΤΥΟΥ     

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η: 3  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΤΑ

   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι Α Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
   Μ Ε Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Υ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι Ω Ν
 ( . . . . . )Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Υ Μ Β’ Α Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ε Ω Ν Ε Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η Δ Η Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

   Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ
 Κ Α Τ Α Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κ Ε Υ Η Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ε Ρ Γ Ο Υ

4    ΟΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

       ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή διαδικασία για την επιλογή διαδικασία  για την επιλογή     :αναδόχου  κατασκευής του έργου: κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

   &  ΑΝΑΚΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΥΗΠΑΛΑΙΩΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΝΤΗΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΟΔΙΚΟΥ
  2022ΔΙΚΤΥΟΥ     

   Εκτιμώμενης αξίας  αξίας αξίας  483.870,97 Ευρώ
(  . . .  πλέονΦΠΑ 24% ),

    : που  κατασκευής του έργου: θα διεξαχθεί σύμφωνα με: σύμφωνα με
)    . 4412/2016 ( ’ 147)  )    α τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 1:    /  /   Άρθρο Κύριος αξίας  τουΈργου ΑναθέτουσαΑρχή διαδικασία  για την επιλογή Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία επικοινωνίας αξίας  

1.1  : Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή   ΔΗΜΟΣΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΟΥΦΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΗΡΟΥ
                             ( . . .): 090261509Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςριθμός του έργου: ΦορολογικούΜητρώου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΦΜ
                             …………………………………..Κωδικός του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: τιμολόγησης του έργου: 5

 Οδός του έργου: :  51 & ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΡΤΕΜΙΔΟΣ
. .Ταχ Κωδ : 17562

Τηλ. : 213-2020250 2132020247
Γενική

 Διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση στο
Διαδί σύμφωνα με: κτυ  κατασκευής του έργου:ο
(URL)                      

www.palaiofariro.gr

E-Mail : evaggelos.sifakakis@palaiofaliro.gr
despoina.agorastou@palaiofaliro.gr

: Πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: :  Σηφακάκης του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:άγγελος του έργου: – A  γοραστού Δέσποινα

1.2           : Εργοδότης του έργου: ή Κύριος του έργου: του  κατασκευής του έργου:Έργου  κατασκευής του έργου:   ΔΗΜΟΣΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΟΥΦΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΗΡΟΥ
1.3          : Φορέας του έργου: κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:   ΔΗΜΟΣΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΟΥΦΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΗΡΟΥ
1.4         :     Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗΔΗΜΟΥΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΟΥ ΦΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΗΡΟΥ
1.5         :   Διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σα Υπηρεσί σύμφωνα με: α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
1.6          :Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρμόδιο Τεχνικό Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςούλιο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΤΤΙΚΗΣ 

         Εφόσον οι ανωτέρω υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:
    ,        σύναψης του έργου: ή εκτέλεσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται να δηλώσου  κατασκευής του έργου:ν άμεσα τα νέα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

     .στοιχεί σύμφωνα με: α στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: ή στον ανάδοχο
    /       Εφόσον οι ανωτέρω υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: ή και τα αποφαινόμενα όργανα του  κατασκευής του έργου: Φορέα Κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου:

,         καταργηθούν συ  κατασκευής του έργου:γχωνευ  κατασκευής του έργου:τούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβ) τους όρους της παρούσαςληθούν κατά τη διάρκεια
      ,     ,της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου: ή εκτέλεσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται να δηλώσου  κατασκευής του έργου:ν άμεσα

 στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:6         ή στον ανάδοχο τα στοιχεί σύμφωνα με: α των υ  κατασκευής του έργου:πηρεσιών ή αποφαινόμενων
,            οργάνων τα οποί σύμφωνα με: α κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων

      .που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεισέρχονται στα δικαιώματα και υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

 2: Άρθρο      Έγγραφα της αξίας  σύμβασης αξίας  και τεύχη
 
2.1.         . 14  . 1   2Τα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: κατά την έννοια της του έργου: περιπτ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

 . 4412/2016του  κατασκευής του έργου: ν ,    για τον παρόντα  ηλεκτρονικό διαγωνισμό,   εί σύμφωνα με: ναι τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα :
)   ,α η παρούσα διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη
β) τους όρους της παρούσας)      ( )το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ 7  

)    ,       γ το έντυ  κατασκευής του έργου:πο οικονομικής του έργου: προσφοράς του έργου: όπως του έργου: παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική
  ,φόρμα του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:

δ)   , ο προϋπολογισμός του έργου: δημοπράτησης του έργου:
ε)   , το τιμολόγιο δημοπράτησης του έργου:
στ)    ,η ειδική συ  κατασκευής του έργου:γγραφή υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεων
ζ)    η τεχνική συ  κατασκευής του έργου:γγραφή υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώ  σεων
η)     ,το τεύχος του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών
θ)   ….το υ  κατασκευής του έργου:πόδειγμα 8

ι)    ,το τεύχος του έργου: τεχνικής του έργου: περιγραφής του έργου:
ια)   ,η τεχνική μελέτη
ιβ) τους όρους της παρούσας)         τυ  κατασκευής του έργου:χόν συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: και διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: θα παρασχεθούν από

       την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή επί σύμφωνα με: όλων των ανωτέρω
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) ....ιγ ........................9

2.2  ,  ,       Προσφέρεται ελεύθερη πλήρης του έργου: άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα
  έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:10  ,   ,   “στον ειδικό δημόσια προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί σύμφωνα με: 

”   διαγωνισμοί σύμφωνα με: της του έργου: πύλης του έργου:www.promitheus.gov.gr. 
     (  )Στην ιστοσελί σύμφωνα με: δα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: εφόσον διαθέτει   αναρτάται σχετική

 ενημέρωση με        αναφορά στον συ  κατασκευής του έργου:στημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον
    «  -  ».ανωτέρωψηφιακό χώρο του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

        Κάθε εί σύμφωνα με: δου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: επικοινωνί σύμφωνα με: α και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιεί σύμφωνα με: ται μέσω της του έργου:
  www.promitheus.gov.gr  « - . . . . ».διαδικτυ  κατασκευής του έργου:ακής του έργου: πύλης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

2.3    ,    Εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν ζητηθεί σύμφωνα με: εγκαί σύμφωνα με: ρως του έργου: ήτοι έως του έργου:  01/09/2022την 11    η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή
         παρέχει σε όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου:

     σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: σχετικά με τ    α έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:,  το
  αργότερο στις του έργου: 08/09/202212

     ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπαντήσεις του έργου: σε τυ  κατασκευής του έργου:χόν διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: ζητηθούν αναρτώνται στον δημόσια
       προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr    -        του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας μαζί σύμφωνα με: με τα υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπα έγγραφα της του έργου:
      ,   σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: προς του έργου: ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων οι οποί σύμφωνα με: οι εί σύμφωνα με: ναι

           υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ευ  κατασκευής του έργου:θύνη μέσα από τον υ  κατασκευής του έργου:πόψη ηλεκτρονικό
.χώρο

        ,  Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή παρατεί σύμφωνα με: νει την προθεσμί σύμφωνα με: α παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: των προσφορών ούτως του έργου:
           ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: να μπορούν να λάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ν γνώση όλων

         των αναγκαί σύμφωνα με: ων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου:
:περιπτώσεις του έργου:

)α  ,    ,   ,      όταν για οποιονδήποτε λόγο πρόσθετες του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: αν και ζητήθηκαν από τον
  ,       (4)  οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν παρασχεθεί σύμφωνα με: το αργότερο τέσσερις του έργου: ημέρες του έργου: πριν

         , από την προθεσμί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται για την παραλαβ) τους όρους της παρούσαςή των προσφορών

)β         . όταν τα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:φί σύμφωνα με: στανται σημαντικές του έργου: αλλαγές του έργου:

            Η διάρκεια της του έργου: παράτασης του έργου: θα εί σύμφωνα με: ναι ανάλογη με τη σπου  κατασκευής του έργου:δαιότητα των πληροφοριών που  κατασκευής του έργου:
   .ζητήθηκαν ή των αλλαγών

            Όταν οι πρόσθετες του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν ζητηθεί σύμφωνα με: έγκαιρα ή δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν σημασί σύμφωνα με: α για
   ,      την προετοιμασί σύμφωνα με: α κατάλληλων προσφορών η παράταση της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: εναπόκειται
     .στη διακριτική ευ  κατασκευής του έργου:χέρεια της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:

2.4       (  /  Τροποποί σύμφωνα με: ηση των όρων της του έργου: διαγωνιστικής του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: πχ αλλαγή μετάθεση της του έργου:
   ,     καταληκτικής του έργου: ημερομηνί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών καθώς του έργου: και σημαντικές του έργου: αλλαγές του έργου: των

  ,      ),  εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δημοσιεύονται
 στο ΚΗΜΔΗΣ13.

 2       Άρθρο ΑΑρχές αξίας  εφαρμοζόμενες αξίας  στη διαδικασία σύναψης αξίας  

    :Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: δεσμεύονται ότι

)α            , τηρούν και θα εξακολου  κατασκευής του έργου:θήσου  κατασκευής του έργου:ν να τηρούν κατά την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εφόσον
,           επιλεγούν τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: απορρέου  κατασκευής του έργου:ν από τις του έργου: διατάξεις του έργου: της του έργου:

,     ,   περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικής του έργου: κοινωνικοασφαλιστικής του έργου: και εργατικής του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν
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     ,   ,    θεσπιστεί σύμφωνα με: με το δί σύμφωνα με: καιο της του έργου: Ένωσης του έργου: το εθνικό δί σύμφωνα με: καιο συ  κατασκευής του έργου:λλογικές του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: ή διεθνεί σύμφωνα με: ς του έργου:
 ,     ,   διατάξεις του έργου: περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικού κοινωνικού και εργατικού δικαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: οι οποί σύμφωνα με: ες του έργου:

        . 4412/2016.   απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν Η τήρηση των
           εν λόγω υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεων ελέγχεται και β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνεται από τα όργανα που  κατασκευής του έργου: επιβ) τους όρους της παρούσαςλέπου  κατασκευής του έργου:ν την

          εκτέλεση των δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων και τις του έργου: αρμόδιες του έργου: δημόσιες του έργου: αρχές του έργου: και υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου:
           που  κατασκευής του έργου: ενεργούν εντός του έργου: των ορί σύμφωνα με: ων της του έργου: ευ  κατασκευής του έργου:θύνης του έργου: και της του έργου: αρμοδιότητάς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: 14,

)β     ,         δεν θα ενεργήσου  κατασκευής του έργου:ν αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της όλη τη διάρκεια της του έργου:
 ,         ,  διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εφόσον

 επιλεγούν και

)γ           λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυ  κατασκευής του έργου:λάξου  κατασκευής του έργου:ν την εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικότητα των
         .πληροφοριών που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με: ως του έργου: τέτοιες του έργου: από την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή

 3: Άρθρο  Ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή υ  ποβολή διαδικασία  για την επιλογή  φακέλου προσφοράς αξίας  

3.1.        ,  Οι προσφορές του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ενδιαφερομένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ηλεκτρονικά μέσω της του έργου:
  διαδικτυ  κατασκευής του έργου:ακής του έργου: πύλης του έργου: www.promitheus.gov.gr     ,   του  κατασκευής του έργου: ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική

       18    ,  ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: σε
    « -   »  ηλεκτρονικό φάκελο του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

,  ,υ  κατασκευής του έργου:πογράφονται του  κατασκευής του έργου:λάχιστον      ,   με προηγμένη ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή η οποί σύμφωνα με: α
   ( )  ,    υ  κατασκευής του έργου:ποστηρί σύμφωνα με: ζεται από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό σύμφωνα με την

. 2   37  . 4412/2016.παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν 15  

         Για τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στην παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:
        5  .  1.2   1.4   ακολου  κατασκευής του έργου:θούν τη διαδικασί σύμφωνα με: α εγγραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ έως του έργου: της του έργου: Κοινής του έργου:

  Υπου  κατασκευής του έργου:ργικής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφασης του έργου: «       Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   ,  ,      των Δημοσίων Συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών και λοιπών

         συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και
       διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

( . . . . .)ΕΣΗΔΗΣ (  «  - )εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΕΣΗΔΗΣ ΕΡΓΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ».

      ,    Η ένωση οικονομικών φορέων υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει κοινή προσφορά η οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά
,     ,       υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται σύμφωνα με τα ανωτέρω εί σύμφωνα με: τε από όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:

   ,     ,   .που  κατασκευής του έργου: αποτελούν την ένωση εί σύμφωνα με: τε από εκπρόσωπό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: νομί σύμφωνα με: μως του έργου: εξου  κατασκευής του έργου:σιοδοτημένο
 ,            Στην προσφορά προσδιορί σύμφωνα με: ζεται η έκταση και το εί σύμφωνα με: δος του έργου: της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: κάθε

  ,       ,μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένης του έργου: της του έργου: κατανομής του έργου: αμοιβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: μεταξύ του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
   /  .      καθώς του έργου: και ο εκπρόσωπος του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντονιστής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: Η εν λόγω δήλωση περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται

   (  .   )       εί σύμφωνα με: τε στο ΕΕΕΣ Μέρος του έργου: ΙΙ Ενότητα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εί σύμφωνα με: τε στη συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση που  κατασκευής του έργου:
      .δύναται να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν τα μέλη της του έργου: ένωσης του έργου:

3.2     :Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς του έργου: περιέχονται

 ( )  ( )     «  ».α ένας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πο φάκελος του έργου: με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
 ( )   ( )      «  ».β) τους όρους της παρούσας ένας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πο φάκελος του έργου: με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά

3.3    ,       Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τον προσφέροντα σημαί σύμφωνα με: νονται με χρήση του  κατασκευής του έργου: σχετικού πεδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου:
,      ,      υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: κατά την σύνταξη της του έργου: προσφοράς του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α εκεί σύμφωνα με: να που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν

 ,       21   . 4412/2016. εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
  ,        ( )  Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή ο προσφέρων υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει στον οικεί σύμφωνα με: ο υ  κατασκευής του έργου:πο φάκελο σχετική

       αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υ  κατασκευής του έργου:πογεγραμμένου  κατασκευής του έργου: αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: pdf,   αναφέροντας του έργου: ρητά
          όλες του έργου: τις του έργου: σχετικές του έργου: διατάξεις του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου: ή διοικητικές του έργου: πράξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν την

   ,     εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικότητα της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένης του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ας του έργου: ως του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νημμένο της του έργου: ηλεκτρονικής του έργου:
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 .         του  κατασκευής του έργου: προσφοράς του έργου: Δεν χαρακτηρί σύμφωνα με: ζονται ως του έργου: εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: σχετικά με τις του έργου:
 ,       .  τιμές του έργου: μονάδος του έργου: τις του έργου: προσφερόμενες του έργου: ποσότητες του έργου: και την οικονομική προσφορά

3.4         Στην περί σύμφωνα με: πτωση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: στοιχεί σύμφωνα με: ων με χρήση μορφότυ  κατασκευής του έργου:που  κατασκευής του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου:
   ( . .     ZIP), εκείνα τα),  συ  κατασκευής του έργου:μπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχεί σύμφωνα με: ων π χ ηλεκτρονικό αρχεί σύμφωνα με: ο με μορφή εκεί σύμφωνα με: να τα

       ,    οποί σύμφωνα με: α επιθυ  κατασκευής του έργου:μεί σύμφωνα με: ο προσφέρων να χαρακτηρί σύμφωνα με: σει ως του έργου: εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικά σύμφωνα με τα
 ,          ανωτέρω αναφερόμενα θα πρέπει να τα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει ως του έργου: χωριστά ηλεκτρονικά αρχεί σύμφωνα με: α με

 P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)       μορφή ή ως του έργου: χωριστό ηλεκτρονικό αρχεί σύμφωνα με: ο μορφότυ  κατασκευής του έργου:που  κατασκευής του έργου:
       .φακέλου  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχεί σύμφωνα με: ων που  κατασκευής του έργου: να περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει αυ  κατασκευής του έργου:τά

3.5   –      ( )   Ο χρήστης του έργου: οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ανωτέρω υ  κατασκευής του έργου:πο φακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέσω του  κατασκευής του έργου:
,   :υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: όπως του έργου: περιγράφεται κατωτέρω

)α         ( )   Τα στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στον υ  κατασκευής του έργου:πο φάκελο με την
 «  »        24.2  ένδειξη Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι τα οριζόμενα στο άρθρο της του έργου:

,          παρούσας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)   ,  ,  και γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά ανά περί σύμφωνα με: πτωση   σύμφωνα με την

.    4.2.  .παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:

)β             Το αργότερο πριν από την ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης του έργου: των προσφορών που  κατασκευής του έργου:
   18   ,   ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζονται   στην Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή16,  με

ευ  κατασκευής του έργου:θύνη  του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα    ,   οι πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πλην των
   ,      εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται ηλεκτρονικά άλλως του έργου: η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου:
.απαράδεκτη 17

        Οι ανωτέρω πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζονται σε κλειστό
,       ,    φάκελο στον οποί σύμφωνα με: ο αναγράφεται του  κατασκευής του έργου:λάχιστον ο αποστολέας του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου:

       .παρόντος του έργου: διαγωνισμού και ως του έργου: παραλήπτης του έργου: η Επιτροπή Διαγωνισμού

        Η προσκόμιση των πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πων εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πραγματοποιεί σύμφωνα με: ται εί σύμφωνα με: τε με
          κατάθεση του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω φακέλου  κατασκευής του έργου: στην υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α πρωτοκόλλου  κατασκευής του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:

     ,   .     εί σύμφωνα με: τε με την αποστολή του  κατασκευής του έργου: ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομικώς του έργου: επί σύμφωνα με: αποδεί σύμφωνα με: ξει Το β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: απόδειξης του έργου: της του έργου:
     .    έγκαιρης του έργου: προσκόμισης του έργου: φέρει ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 

          ,τον αριθμό πρωτοκόλλου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: τε με την επί σύμφωνα με: κληση του  κατασκευής του έργου: σχετικού αποδεικτικού αποστολής του έργου:
 .ανά περί σύμφωνα με: πτωση

     Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: επιλεγεί σύμφωνα με: η      αποστολή του  κατασκευής του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου: της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομικώς του έργου:,    ,      ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αναρτά εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης του έργου:

        ,   εισαγωγής του έργου: του  κατασκευής του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: στο πρωτόκολλο της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: το αργότερο έως του έργου:
      ,    την ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης του έργου: των προσφορών μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου:

« »,      (  επικοινωνί σύμφωνα με: α τα σχετικό αποδεικτικό στοιχεί σύμφωνα με: ο προσκόμισης του έργου: αποδεικτικό κατάθεσης του έργου:
  σε υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου:  -  ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ταχυ  κατασκευής του έργου:μεταφορών),     προκειμένου  κατασκευής του έργου: να ενημερώσει την

           ( )αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή περί σύμφωνα με: της του έργου: τήρησης του έργου: της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσής του έργου: του  κατασκευής του έργου: σχετικά με την εμπρόθεσμη
       .προσκόμιση της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: στον παρόντα διαγωνισμό

)γ        ,  Οι προσφέροντες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντάσσου  κατασκευής του έργου:ν την οικονομική του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφορά συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνοντας του έργου: την
     . αντί σύμφωνα με: στοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:

)δ  O     ,     ι προσφέροντες του έργου: δύνανται να προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν μέσω των λειτου  κατασκευής του έργου:ργιών του  κατασκευής του έργου:
,        υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: σε εκτύπωση ελέγχου  κατασκευής του έργου: ομαλότητας του έργου: των επιμέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ποσοστών

,    ,       έκπτωσης του έργου: ανά ομάδα εργασιών στην περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου: με επιμέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
 , ’   . 2    95  .4412/2016.ποσοστά έκπτωσης του έργου: κατ εφαρμογή της του έργου: παρ α του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν 18
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)ε   ,         Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια οι προσφέροντες του έργου: παράγου  κατασκευής του έργου:ν από το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεί σύμφωνα με: α
[« »        εκτυ  κατασκευής του έργου:πώσεις του έργου: των Δικαιολογητικών Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και της του έργου: Οικονομικής του έργου: Προσφοράς του έργου:

    P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)].     του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: σε μορφή αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Τα αρχεί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τά γί σύμφωνα με: νονται
,   ,     ,   αποδεκτά εφόσον φέρου  κατασκευής του έργου:ν του  κατασκευής του έργου:λάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή η οποί σύμφωνα με: α

  υ  κατασκευής του έργου:ποστηρί σύμφωνα με: ζεται από  ( )  αναγνωρισμένο εγκεκριμένο   πιστοποιητικό και επισυ  κατασκευής του έργου:νάπτονται
  ( )   .      στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πο φακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: Κατά τη συ  κατασκευής του έργου:στημική υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου:

     προσφοράς του έργου: το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα πραγματοποιεί σύμφωνα με: αυ  κατασκευής του έργου:τοματοποιημένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
         επιβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωσης του έργου: της του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: προσφοράς του έργου: σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά

 (     )    αρχεί σύμφωνα με: α Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και Οικονομική Προσφορά και εφόσον οι έλεγχοι
         .  ,  αυ  κατασκευής του έργου:τοί σύμφωνα με: αποβ) τους όρους της παρούσαςούν επιτυ  κατασκευής του έργου:χεί σύμφωνα με: ς του έργου: η προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται στο υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα Διαφορετικά η

         προσφορά δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται και το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα ενημερώνει του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: με
        , σχετικό μήνυ  κατασκευής του έργου:μα σφάλματος του έργου: στη διεπαφή του  κατασκευής του έργου: χρήστη των προσφερόντων προκειμένου  κατασκευής του έργου:

       .οι τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: οι να προβ) τους όρους της παρούσαςούν στις του έργου: σχετικές του έργου: ενέργειες του έργου: διόρθωσης του έργου:

)στ             Εφόσον οι οικονομικοί σύμφωνα με: όροι δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν αποτυ  κατασκευής του έργου:πωθεί σύμφωνα με: στο σύνολό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στις του έργου: ειδικές του έργου:
   ,      ηλεκτρονικές του έργου: φόρμες του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: οι προσφέροντες του έργου: επισυ  κατασκευής του έργου:νάπτου  κατασκευής του έργου:ν τα σχετικά

 ,     ,    .ηλεκτρονικά αρχεί σύμφωνα με: α σύμφωνα με τα ανωτέρω στην περί σύμφωνα με: πτωση ε 19

)ζ          ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα εκδί σύμφωνα με: δεται ηλεκτρονική απόδειξη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου: η οποί σύμφωνα με: α
       .αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυ  κατασκευής του έργου:μα ηλεκτρονικού ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:

        /  Στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: με την προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά
,            ,  έγγραφα εί σύμφωνα με: τε έχου  κατασκευής του έργου:ν παραχθεί σύμφωνα με: από τον ί σύμφωνα με: διο τον προσφέροντα εί σύμφωνα με: τε από τρί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τά
 ,   ,  γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά ανά περί σύμφωνα με: πτωση     .     4.2.σύμφωνα με την παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου:

παρούσας του έργου:20 

η)         ,  Έως του έργου: την ημέρα και ώρα αποσφράγισης του έργου: των προσφορών προσκομί σύμφωνα με: ζονται με ευ  κατασκευής του έργου:θύνη
  ,    ,       του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή και σε κλειστό

,           φάκελο στον οποί σύμφωνα με: ο αναγράφεται ο αποστολέας του έργου: και ως του έργου: παραλήπτης του έργου: η Επιτροπή
   ,     Διαγωνισμού του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: διαγωνισμού τυ  κατασκευής του έργου:χόν στοιχεί σύμφωνα με: α της του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: προσφοράς του έργου:

,    «  »  «  »,του  κατασκευής του έργου: ήτοι των υ  κατασκευής του έργου:ποφακέλων Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και Οικονομική Προσφορά
         τα οποί σύμφωνα με: α απαιτεί σύμφωνα με: ται να προσκομισθούν σε πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πα ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή αντί σύμφωνα με: γραφα21.

      :Τέτοια στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά ενδεικτικά εί σύμφωνα με: ναι

i)      ,      η πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πη εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πλην των περιπτώσεων που  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή
 ,      ,  εκδί σύμφωνα με: δεται ηλεκτρονικά άλλως του έργου: η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου: απαράδεκτη σύμφωνα με

     4.1. )  ,τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο γ της του έργου: παρούσας του έργου:

ii)          11  .  2   .  2690/1999,αυ  κατασκευής του έργου:τά που  κατασκευής του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:πάγονται στις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: ν
(       ενδεικτικά συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικές του έργου: ένορκες του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις του έργου: ή λοιπά συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικά

),έγγραφα

iii)              ιδιωτικά έγγραφα τα οποί σύμφωνα με: α δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν επικυ  κατασκευής του έργου:ρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο ή δεν φέρου  κατασκευής του έργου:ν
         .  2   11  .θεώρηση από υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: και φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: της του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: α της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

2690/1999          ,  ή δεν συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση για την ακρί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςειά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και

iv)           αλλοδαπά δημόσια έντυ  κατασκευής του έργου:πα έγγραφα που  κατασκευής του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν την επισημεί σύμφωνα με: ωση της του έργου: Χάγης του έργου:
(Apostille),          . ή προξενική θεώρηση και δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν επικυ  κατασκευής του έργου:ρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο

            Σε περί σύμφωνα με: πτωση μη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: ενός του έργου: ή περισσότερων από τα ως του έργου: άνω στοιχεί σύμφωνα με: α και
     ,     δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή πλην της του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πης του έργου: εγγύησης του έργου:

,          συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: δύναται να συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται και να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σύμφωνα με το άρθρο
102  . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ν

3.6   Απόσυρση προσφοράς αξίας  

8

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ





        , Οι προσφέροντες του έργου: δύνανται να ζητήσου  κατασκευής του έργου:ν την απόσυ  κατασκευής του έργου:ρση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σας του έργου: προσφοράς του έργου: πριν
     ,     την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών με έγγραφο αί σύμφωνα με: τημα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προς του έργου:
  ,      την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή σε μορφή ηλεκτρονικού αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)22

  που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται  σύμφωνα   . με τις του έργου: περ ii)  iv)   ή της του έργου: .    4.2.  ,παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: 23

   « »   .  μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: Πιστοποιημένος του έργου:
   ,       ,χρήστης του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να απαιτεί σύμφωνα με: ται απόφαση της του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ας του έργου:

         προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει στην απόρριψη της του έργου: σχετικής του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: προσφοράς του έργου: στο υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα πριν
     . ,   την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: Κατόπιν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:

           δύναται να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εκ νέου  κατασκευής του έργου: προσφορά μέσω του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: έως του έργου: την καταληκτική
    .ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών

 4:   Άρθρο Διαδικασία    ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  αποσφράγισης αξίας   και αξιο  λόγησης αξίας  των
/  /προσφορών Κατακύρωση    /  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύναψη σύμβασης αξίας  Προδικαστικές αξίας  

/   προσφυγές αξίας  Προσωρινή διαδικασία  για την επιλογή δικαστική διαδικασία  για την επιλογή προστασία

4.1  / /   Ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή Αποσφράγιση Αξιολόγηση Έγκριση πρακτικού

)α       ,    Μετά την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο
18  ,      της του έργου: παρούσας του έργου: και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση,  πιστοποιημένος του έργου: χρήστης του έργου:

        της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει την αρμοδιότητα διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ηλεκτρονικού
      .διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού

)β           Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει στον Πρόεδρο της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
       ,   κλειστούς του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: με τις του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν

,           προσκομιστεί σύμφωνα με: πριν από την ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης του έργου: των προσφορών που  κατασκευής του έργου:
, ,   18  .  ορί σύμφωνα με: ζεται ομοί σύμφωνα με: ως του έργου: στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:

   Η Επιτροπή Διαγωνισμού24,          18,κατά την ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο
      «προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφακέλου  κατασκευής του έργου: Δικαιολογητικά

»     “  ”,     Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφακέλου  κατασκευής του έργου: Οικονομική Προσφορά χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να παρέχει στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
       προσφέροντες του έργου: πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα δικαιολογητικά συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: ή στις του έργου:

  .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σες του έργου: οικονομικές του έργου: προσφορές του έργου:

)γ       ,       Μετά την ως του έργου: άνω αποσφράγιση και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης του έργου:
       ,    ,σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της του έργου: παρούσας του έργου: η Επιτροπή Διαγωνισμού

   προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει στις του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου: ενέργειες του έργου:25:

(i)      «   »,  αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο Συ  κατασκευής του έργου:νημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού τον
  ,σχετικό κατάλογο προσφερόντων       ,  όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: παράγεται από το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα με

    , δικαί σύμφωνα με: ωμα πρόσβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: μόνον στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:

ii)         ελέγχει εάν προσκομί σύμφωνα με: στηκαν οι απαιτούμενες του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου:
    .  3.5 .     3  .  συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: σύμφωνα με την παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:  Η προσφορά
         οικονομικού φορέα που  κατασκευής του έργου: παρέλειψε εί σύμφωνα με: τε να προσκομί σύμφωνα με: σει την απαιτούμενη πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πη

 ,      ,  εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: σε περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: έγχαρτης του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: εί σύμφωνα με: τε να
        υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής του έργου: έκδοσης του έργου: στον οικεί σύμφωνα με: ο ηλεκτρονικό

( )-        ,υ  κατασκευής του έργου:πό φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών
  ,       ,   απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου: απαράδεκτη μετά από γνώμη της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού η οποί σύμφωνα με: α

 ,        συ  κατασκευής του έργου:ντάσσει πρακτικό στο οποί σύμφωνα με: ο περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τα αποτελέσματα του  κατασκευής του έργου: ανωτέρω
         ,  ελέγχου  κατασκευής του έργου: και υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχεί σύμφωνα με: ο ως του έργου:

“ ”,    “ ”  ,   εσωτερικό μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: προς του έργου: έγκριση για
     ,    . 1   72 τη λήψη απόφασης του έργου: απόρριψης του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: σύμφωνα με την παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου:
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. 4412/2016.ν  
           Μετά την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: έγκρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη

 ,          της του έργου: προσφοράς του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κοινοποιεί σύμφωνα με: την απόφαση σε όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
.προσφέροντες του έργου:

          Η απόφαση απόρριψης του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε
         άλλης του έργου: απόφασης του έργου: σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της του έργου: παρούσας του έργου:

.διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: 26 

iii)        ,   Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά
,       ,    μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή και στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: να λάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ν

      «   »,γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο Συ  κατασκευής του έργου:νημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
   ,      .τον ως του έργου: άνω κατάλογο με δικαί σύμφωνα με: ωμα πρόσβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: μόνο στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:

)δ  ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςκολούθως του έργου: η   ,    ,   Επιτροπή Διαγωνισμού προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει κατά σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: σε έλεγχο
        /  της του έργου: ολόγραφης του έργου: και αριθμητικής του έργου: αναγραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ενιαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ποσοστού έκπτωσης του έργου: των

   επιμέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ποσοστών έκπτωσης του έργου: (       συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν έχει επιλεγεί
        )υποβολή προσφοράς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με ενιαίο ή με επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ποσοστά έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση    και της του έργου: ομαλής του έργου:

  ,       ,    μεταξύ του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: σχέσης του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάσει της του έργου: παραγωγής του έργου: σχετικού ψηφιακού αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: μέσα από το
. υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα

     ,     Για την εφαρμογή του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: ομαλότητας του έργου: χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται από την Επιτροπή
     ( ),       95Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς του έργου: Εμ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα

 98  . 4412/2016 και του  κατασκευής του έργου: ν
(          ο έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ομαλότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αφορά μόνο στην περίπτωση υποβολής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσφοράς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με

  ,     ).επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ποσοστά έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση άλλως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαγράφεται η σχετική αναφορά

)ε     ,      ,Όλες του έργου: οι οικονομικές του έργου: προσφορές του έργου: μετά τις του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:χόν αναγκαί σύμφωνα με: ες του έργου: διορθώσεις του έργου:
,    ,    . καταχωρί σύμφωνα με: ζονται κατά τη σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: στο πρακτικό της του έργου: επιτροπής του έργου:

)στ   ,   ,   ,   Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού την ί σύμφωνα με: δια ημέρα ελέγχει τα δικαιολογητικά
   24.2  ,     , συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: κατά τη σειρά της του έργου: μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: αρχί σύμφωνα με: ζοντας του έργου:

   .           από τον πρώτο μειοδότη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν η ολοκλήρωση του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού δεν εί σύμφωνα με: ναι δυ  κατασκευής του έργου:νατή την ί σύμφωνα με: δια
,      ,     (10)μέρα λόγω του  κατασκευής του έργου: μεγάλου  κατασκευής του έργου: αριθμού των προσφορών ελέγχονται του  κατασκευής του έργου:λάχιστον οι δέκα

   .         πρώτες του έργου: κατά σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή η διαδικασί σύμφωνα με: α συ  κατασκευής του έργου:νεχί σύμφωνα με: ζεται τις του έργου:
  επόμενες του έργου: εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου:27.

)ζ    ,      ,   Η Επιτροπή Διαγωνισμού παράλληλα με τις του έργου: ως του έργου: άνω ενέργειες του έργου: επικοινωνεί σύμφωνα με: με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
      ,   εκδότες του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναγράφονται στις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: να

   .διαπιστώσει την εγκυ  κατασκευής του έργου:ρότητά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: 28    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν διαπιστωθεί σύμφωνα με: πλαστότητα εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικής του έργου:
,       ,   επιστολής του έργου: ο υ  κατασκευής του έργου:ποψήφιος του έργου: αποκλεί σύμφωνα με: εται από τον διαγωνισμό υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται μηνυ  κατασκευής του έργου:τήρια

   . αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα

)η         Η περιγραφόμενη διαδικασί σύμφωνα με: α καταχωρεί σύμφωνα με: ται στο πρακτικό της του έργου: Επιτροπής του έργου:
    ,         .Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται από τονΠρόεδρο και τα μέλη της του έργου:

   ,     Ως του έργου: ασυ  κατασκευής του έργου:νήθιστα χαμηλές του έργου: προσφορές του έργου: τεκμαί σύμφωνα με: ρονται οικονομικές του έργου: προσφορές του έργου: που  κατασκευής του έργου:
     (10)     εμφανί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαί σύμφωνα με: ων μονάδων από τον μέσο

         . όρο του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νόλου  κατασκευής του έργου: των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςλήθηκαν

           Ηαναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δύναται να κρί σύμφωνα με: νει ότι συ  κατασκευής του έργου:νιστούν ασυ  κατασκευής του έργου:νήθιστα χαμηλές του έργου: προσφορές του έργου:
           .και προσφορές του έργου: με μικρότερη ή καθόλου  κατασκευής του έργου: απόκλιση από το ως του έργου: άνω όριο 29

  ,        Στις του έργου: παραπάνω περιπτώσεις του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή απαιτεί σύμφωνα με: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου:
            , φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: να εξηγήσου  κατασκευής του έργου:ν την τιμή ή το κόστος του έργου: που  κατασκευής του έργου: προτεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν στην προσφορά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εντός του έργου:

   (20)       αποκλειστικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: εί σύμφωνα με: κοσι ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: σχετικής του έργου:
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,        « »  πρόσκλησης του έργου: η οποί σύμφωνα με: α αποστέλλεται μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου:
. υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:

         Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δεν ανταποκριθεί σύμφωνα με: στη σχετική πρόσκληση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:
        ,    αρχής του έργου: εντός του έργου: της του έργου: άνω προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: και δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει εξηγήσεις του έργου: η προσφορά του  κατασκευής του έργου:

           απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου: μη κανονική και καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική
 .       ,   επιστολή συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν οι εξηγήσεις του έργου: δεν γί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν αποδεκτές του έργου: η προσφορά

,       .απορρί σύμφωνα με: πτεται ωστόσο δεν καταπί σύμφωνα με: πτει η εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:

     ,    ,  ,Οι παρεχόμενες του έργου: εξηγήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα οι οποί σύμφωνα με: ες του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ομοί σύμφωνα με: ως του έργου:
   « »,       μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: ως του έργου: προς του έργου: τον προσδιορισμό οικονομικών

,          ,  μεγεθών με τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του  κατασκευής του έργου: αποτελούν
          δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικές του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: και τμήμα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ανάθεσης του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν μπορούν να
 ’      .μεταβ) τους όρους της παρούσαςληθούν καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

         88  89  .Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυ  κατασκευής του έργου:τικά αναφερόμενα στα άρθρα και του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016

          Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του  κατασκευής του έργου: σχετικού πρακτικού με το
  ,         αποτέλεσμα της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: με το οποί σύμφωνα με: ο εισηγεί σύμφωνα με: ται την ανάθεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: στον

 (     ),       μειοδότη ή τη ματαί σύμφωνα με: ωση της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: και υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή το
  ,  “ ”,  ,σχετικό ηλεκτρονικό αρχεί σύμφωνα με: ο ως του έργου: εσωτερικό προς του έργου: έγκριση   μεταβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζοντας του έργου: παράλληλα

        ξανά την αρμοδιότητα διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο
    . πιστοποιημένο χρήστη της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:

        ,   Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων κατόπιν γνώμης του έργου: της του έργου:
 Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού30,        ,η οποί σύμφωνα με: α περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ως του έργου: άνω πρακτικό

      ( ).     ενσωματώνεται στην απόφαση της του έργου: επόμενης του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: θ Για την εξέταση των
         , εξηγήσεων δύναται να συ  κατασκευής του έργου:γκροτούνται και έκτακτες του έργου: επιτροπές του έργου: ή ομάδες του έργου: εργασί σύμφωνα με: ας του έργου: κατά

   . 3   221 . 4412/2016.τα οριζόμενα στην παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν

)θ   ,         Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κοινοποιεί σύμφωνα με: την απόφαση έγκρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: πρακτικού
   ,    ,    ,σε όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: εκτός του έργου: από εκεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οποί σύμφωνα με: οι αποκλεί σύμφωνα με: στηκαν οριστικά

        ,  λόγω μη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: ή προσκόμισης του έργου: της του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πης του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: σύμφωνα με
  ( )     4.1     την περί σύμφωνα με: πτωση γ της του έργου: παρούσας του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: και παρέχει πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα

        υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα δικαιολογητικά συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και στις του έργου: οικονομικές του έργου: προσφορές του έργου: των λοιπών
.        ,   προσφερόντων Κατά της του έργου: απόφασης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: χωρεί σύμφωνα με: προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή κατά τα

   4.3  .οριζόμενα στην παράγραφο της του έργου: παρούσης του έργου:

)ι  ,  ,  ,          Επισημαί σύμφωνα με: νεται τέλος του έργου: ότι σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: οι προσφορές του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν την ί σύμφωνα με: δια ακριβ) τους όρους της παρούσαςώς του έργου:
 ( ),       ( )    τιμή ισότιμες του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση

       .   μεταξύ των οικονομικών φορέων που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλαν ισότιμες του έργου: προσφορές του έργου: Η κλήρωση
         γί σύμφωνα με: νεται ενώπιον της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού και παρου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α των οικονομικών φορέων

    ,         που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλαν τις του έργου: ισότιμες του έργου: προσφορές του έργου: σε ημέρα και ώρα που  κατασκευής του έργου: θα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: γνωστοποιηθεί σύμφωνα με: 
   “ ”  .μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:

      , ,   Τα αποτελέσματα της του έργου: ως του έργου: άνω κλήρωσης του έργου: ενσωματώνονται ομοί σύμφωνα με: ως του έργου: στην απόφαση της του έργου:
  ( ).προηγούμενης του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: θ

4.2     Πρόσκληση υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  δικαιολογητικών  /προσωρινού αναδόχου
/Κατακύρωση     Πρόσκληση για υπογραφή διαδικασία  για την επιλογή σύμβασης αξίας  

)α       ,     ,  Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή προσκαλεί σύμφωνα με: στο
         πλαί σύμφωνα με: σιο της του έργου: παρούσας του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και μέσω της του έργου:
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  « »,       λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: τον προσωρινό ανάδοχο να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εντός του έργου:
  (10)   προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: δέκα ημερών 31      από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: σχετικής του έργου: έγγραφης του έργου:
  ειδοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν  ,   23  ,  τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: αποδεικτικά μέσα

(   )     .δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: 32

     ,     , ,Ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: δύναται να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εντός του έργου: της του έργου: ως του έργου: άνω προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: αί σύμφωνα με: τημα
   ,   ,    προς του έργου: την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή για παράτασή της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:όμενο από αποδεικτικά έγγραφα
     .   περί σύμφωνα με: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: χορήγησης του έργου: δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση
        ,    αυ  κατασκευής του έργου:τή η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή παρατεί σύμφωνα με: νει την προθεσμί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τών για όσο χρόνο

         . απαιτηθεί σύμφωνα με: για τη χορήγησή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: από τις του έργου: αρμόδιες του έργου: δημόσιες του έργου: αρχές του έργου:

)β          Τα δικαιολογητικά του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από τον οικονομικό
 ,     « »  φορέα ηλεκτρονικά μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα

,            ,αρχή δεν απαιτεί σύμφωνα με: ται να προσκομισθούν και σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή και γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά
 ,  ,      : ανά περί σύμφωνα με: πτωση εφόσον υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σύμφωνα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στις του έργου: διατάξεις του έργου:

i)    13, 14  28  . 4727/2020    εί σύμφωνα με: τε των άρθρων και του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: ηλεκτρονικών δημοσί σύμφωνα με: ων εγγράφων
     ,  ,     που  κατασκευής του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή ή σφραγί σύμφωνα με: δα και εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά

  ,    e-Apostille δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα εάν φέρου  κατασκευής του έργου:ν επισημεί σύμφωνα με: ωση

ii)    15  27εί σύμφωνα με: τε των άρθρων και 33  . 4727/2020    του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων
     που  κατασκευής του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή ή σφραγί σύμφωνα με: δα

iii)    11  .  2690/1999,       εί σύμφωνα με: τε του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: ισχύει περί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: γνησί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου:
-   υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: επικύρωσης του έργου: των αντιγράφων

iv)    .  2    37εί σύμφωνα με: τε της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: 34  .  4412/2016,    του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: χρήσης του έργου: ηλεκτρονικών
     ,  υ  κατασκευής του έργου:πογραφών σε ηλεκτρονικές του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ες του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

 
v)   . 13   80  .4412/2016,    εί σύμφωνα με: τε της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: συ  κατασκευής του έργου:νυ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νης του έργου: δήλωσης του έργου:

     στην περί σύμφωνα με: πτωση απλής του έργου: φωτοτυ  κατασκευής του έργου:πί σύμφωνα με: ας του έργου: ιδιωτικών εγγράφων35. 

           Επιπλέον δεν προσκομί σύμφωνα με: ζονται σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά
   ,    ,     ,  φυ  κατασκευής του έργου:λλάδια και άλλα έντυ  κατασκευής του έργου:πα εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δηλαδή

    ,   ,    έντυ  κατασκευής του έργου:πα με αμιγώς του έργου: τεχνικά χαρακτηριστικά όπως του έργου: αριθμούς του έργου: αποδόσεις του έργου: σε διεθνεί σύμφωνα με: ς του έργου:
,    .μονάδες του έργου: μαθηματικούς του έργου: τύπου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και σχέδια

          Τα ως του έργου: άνω στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά καταχωρί σύμφωνα με: ζονται από αυ  κατασκευής του έργου:τόν σε μορφή
    ηλεκτρονικών αρχεί σύμφωνα με: ων με μορφότυ  κατασκευής του έργου:πο P), εκείνα ταDF.

[             Η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ναθέτουσα Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχή μπορεί να ορίζει επίσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ότι ο Οικονομικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Φορέας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δύναται να
    ,     καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων εφόσον αυτό απαιτείται ή

     ,      κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση αξιολόγηση ή αξιοποίηση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
    ( :     πληροφορίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που αυτό περιέχει ενδεικτικά χρονοπρογραμματισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργου σε

 MPP/MPX,     XLS/XLSX,   μορφότυπο υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο βίντεο σε μορφότυπο
MPG/AVI/MP4 . .)κα 36 

.1)β          Εντός του έργου: της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: και το
         αργότερο έως του έργου: την τρί σύμφωνα με: τη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α

  ,      , ηλεκτρονικής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζονται με ευ  κατασκευής του έργου:θύνη του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα στην
 ,       ,    αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή και σε κλειστό φάκελο στον οποί σύμφωνα με: ο αναγράφεται ο
,         ,  αποστολέας του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού και ως του έργου: παραλήπτης του έργου: η Επιτροπή τα στοιχεί σύμφωνα με: α

 ,          (και δικαιολογητικά τα οποί σύμφωνα με: α απαιτεί σύμφωνα με: ται να προσκομισθούν σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή ως του έργου:
   ).πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πα ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή αντί σύμφωνα με: γραφα 37
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      :Τέτοια στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά ενδεικτικά εί σύμφωνα με: ναι

i)         11 . 2  . 2690/1999, αυ  κατασκευής του έργου:τά που  κατασκευής του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:πάγονται στις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου:
,  ισχύει (      ενδεικτικά συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικές του έργου: ένορκες του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις του έργου: ή λοιπά

 ) συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικά έγγραφα

ii)             ιδιωτικά έγγραφα τα οποί σύμφωνα με: α δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν επικυ  κατασκευής του έργου:ρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο ή δεν φέρου  κατασκευής του έργου:ν
         .  2   11  .θεώρηση από υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: και φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: της του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: α της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

2690/1999          ,    ή δεν συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση για την ακρί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςειά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και

iii)           (τα έντυ  κατασκευής του έργου:πα έγγραφα που  κατασκευής του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν τη Σφραγί σύμφωνα με: δα της του έργου: Χάγης του έργου: Apostille)   ή προξενική
      .θεώρηση και δεν εί σύμφωνα με: ναι επικυ  κατασκευής του έργου:ρωμένα από δικηγόρο

         Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
    5 .10.1961,      .  1497/1984 ( 188),  Συ  κατασκευής του έργου:νθήκη της του έργου: Χάγης του έργου: της του έργου: ης του έργου: που  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρώθηκε με το ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της εφόσον

         ,  συ  κατασκευής του έργου:ντάσσονται σε κράτη που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν προσχωρήσει στην ως του έργου: άνω Συ  κατασκευής του έργου:νθήκη άλλως του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν
 .       (  Apostille  προξενική θεώρηση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπαλλάσσονται από την απαί σύμφωνα με: τηση επικύρωσης του έργου: με ή
 )         Προξενική Θεώρηση αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερεί σύμφωνα με: ς του έργου: ή
       (  «  πολυ  κατασκευής του έργου:μερεί σύμφωνα με: ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχει συ  κατασκευής του έργου:νάψει η Ελλάδα ενδεικτικά Σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση νομικής του έργου:

     –  05.03.1984»  (  .1548/1985,συ  κατασκευής του έργου:νεργασί σύμφωνα με: ας του έργου: μεταξύ Ελλάδας του έργου: και Κύπρου  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρωτικός του έργου: ν
«           –Σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση περί σύμφωνα με: απαλλαγής του έργου: απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων
15.09.1977»  (  .4231/2014)).      κυ  κατασκευής του έργου:ρωτικός του έργου: ν Επί σύμφωνα με: σης του έργου: απαλλάσσονται από την απαί σύμφωνα με: τηση

          επικύρωσης του έργου: ή παρόμοιας του έργου: διατύπωσης του έργου: δημόσια έγγραφα που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται από τις του έργου: αρχές του έργου:
       2016/1191     κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πάγονται στον Καν ΕΕ για την απλούστευ  κατασκευής του έργου:ση των

        ,  ,απαιτήσεων για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ορισμένων δημοσί σύμφωνα με: ων εγγράφων στην ΕΕ όπως του έργου:
,     ,          ενδεικτικά το λευ  κατασκευής του έργου:κό ποινικό μητρώο υ  κατασκευής του έργου:πό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τό

            δημόσια έγγραφα εκδί σύμφωνα με: δονται για πολί σύμφωνα με: τη της του έργου: Ένωσης του έργου: από τις του έργου: αρχές του έργου: του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
  . ,     της του έργου: ιθαγένειάς του έργου: του  κατασκευής του έργου: Επί σύμφωνα με: σης του έργου: γί σύμφωνα με: νονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά αποδεκτά ευ  κατασκευής του έργου:κρινή φωτοαντί σύμφωνα με: γραφα

           ,εγγράφων που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν εκδοθεί σύμφωνα με: από αλλοδαπές του έργου: αρχές του έργου: και έχου  κατασκευής του έργου:ν επικυ  κατασκευής του έργου:ρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο
     .  2  .     11   .  2690/1999σύμφωνα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στην παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

“   ”,         1Κώδικας του έργου: Διοικητικής του έργου: Διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: όπως του έργου: αντικαταστάθηκε ως του έργου: άνω με το άρθρο
.2  .4250/2014.παρ του  κατασκευής του έργου: ν

)γ             Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υ  κατασκευής του έργου:πάρχου  κατασκευής του έργου:ν ελλεί σύμφωνα με: ψεις του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τά που  κατασκευής του έργου:
o      ,   ,    υ  κατασκευής του έργου:π β) τους όρους της παρούσαςλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή εφόσον απαιτεί σύμφωνα με: ται σύμφωνα με τα

          ανωτέρω η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή καλεί σύμφωνα με: τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομί σύμφωνα με: σει τα
          ελλεί σύμφωνα με: ποντα δικαιολογητικά ή να συ  κατασκευής του έργου:μπληρώσει τα ήδη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα ή να παράσχει

,      102 . 4412/2016,    (10)διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν εντός του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: δέκα
        .    ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: σχετικής του έργου: πρόσκλησης του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο προσωρινός του έργου:

           ανάδοχος του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει αί σύμφωνα με: τημα προς του έργου: την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή για παράταση της του έργου: ως του έργου: άνω
,           προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: το οποί σύμφωνα με: ο συ  κατασκευής του έργου:νοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποί σύμφωνα με: α να

       ,   αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί σύμφωνα με: τη χορήγηση των δικαιολογητικών η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή
          παρατεί σύμφωνα με: νει την προθεσμί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί σύμφωνα με: για

      τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις του έργου: αρμόδιες του έργου:  .δημόσιες του έργου: αρχές του έργου:
           Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως του έργου: και στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή τυ  κατασκευής του έργου:χόν

        ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α αξιολόγησης του έργου: των
      ,  ’     προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης του έργου: κατ εφαρμογή της του έργου: διάταξης του έργου: του  κατασκευής του έργου:

 79   5    .  4412/2016,      άρθρου  κατασκευής του έργου: παράγραφος του έργου: εδάφιο α΄ όλη τη διάρκεια της ν τηρου  κατασκευής του έργου:μένων των αρχών της του έργου: ί σύμφωνα με: σης του έργου:
   .μεταχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: και της του έργου: διαφάνειας του έργου: 38

)δ  ,      ,  :Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν κατά τον έλεγχο των υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντων δικαιολογητικών διαπιστωθεί σύμφωνα με: ότι
i)            ( ),τα στοιχεί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: δηλώθηκαν με το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ

          εί σύμφωνα με: ναι εκ προθέσεως του έργου: απατηλά ή ότι έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: πλαστά αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α39    ή
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ii)          αν δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
  ,   , πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πα ή αντί σύμφωνα με: γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii)          ,  αν από τα δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: προσκομί σύμφωνα με: σθηκαν νομί σύμφωνα με: μως του έργου: και εμπροθέσμως του έργου: δεν
           21, 22αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: σύμφωνα με τα άρθρα

 23  , και της του έργου: παρούσας του έργου: 40 

     ,    απορρί σύμφωνα με: πτεται η προσφορά του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου:
          αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: και η κατακύρωση γί σύμφωνα με: νεται στον
         προσφέροντα που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλε την αμέσως του έργου: επόμενη πλέον συ  κατασκευής του έργου:μφέρου  κατασκευής του έργου:σα από οικονομική

    ,    .άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει της του έργου: τιμής του έργου: τηρου  κατασκευής του έργου:μένης του έργου: της του έργου: ανωτέρω διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:

         Σε περί σύμφωνα με: πτωση έγκαιρης του έργου: και προσήκου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: ενημέρωσης του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: για
           μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: στις του έργου: προϋποθέσεις του έργου: τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: χε δηλώσει με το
    ( )        Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ ότι πληροί σύμφωνα με: και οι οποί σύμφωνα με: ες του έργου: επήλθαν ή για

         (  ),  τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: έλαβ) τους όρους της παρούσαςε γνώση μέχρι τη σύναψη της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: οψιγενεί σύμφωνα με: ς του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: δεν
      ,      15καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η προσκομισθεί σύμφωνα με: σα σύμφωνα με το άρθρο

 ,  .της του έργου: παρούσας του έργου: εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: 41,.

          ,   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν κανένας του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλε αληθή ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή δήλωση ή αν κανένας του έργου:
          από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: δεν προσκομί σύμφωνα με: ζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα

  ,         :έγγραφα και δικαιολογητικά ή αν κανένας του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: δεν αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι
)            22.   )α δεν β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται σε μια από τις του έργου: καταστάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και β) τους όρους της παρούσας

       22.   22. ,    πληροί σύμφωνα με: τα σχετικά κριτήρια επιλογής του έργου: των άρθρων Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν έως του έργου: Ε όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τά έχου  κατασκευής του έργου:ν
   ,      .καθοριστεί σύμφωνα με: στην παρούσα η διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ματαιώνεται

          Η διαδικασί σύμφωνα με: α ελέγχου  κατασκευής του έργου: των ως του έργου: άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
    ,      πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποί σύμφωνα με: ο αναγράφεται η τυ  κατασκευής του έργου:χόν

       ( )   ( )  συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στις του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: α και γ του  κατασκευής του έργου:
 .παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: 42  ,   ,  Η Επιτροπή στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια   ,   το κοινοποιεί σύμφωνα με: μέσω της του έργου:

«   « »,      λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: στο αποφαινόμενο όργανο της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:
           αρχής του έργου: για τη λήψη απόφασης του έργου: εί σύμφωνα με: τε κατακύρωσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εί σύμφωνα με: τε ματαί σύμφωνα με: ωσης του έργου: της του έργου:

,  .διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανά περί σύμφωνα με: πτωση

        Τα αποτελέσματα του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: των δικαιολογητικών του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου:
       105 . 4412/2016,επικυ  κατασκευής του έργου:ρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν 43   ήτοι με την

   ,      απόφαση του  κατασκευής του έργου: προηγούμενου  κατασκευής του έργου: εδαφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α αναφέρονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά οι
      ,      360 προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: για την αναστολή της του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σύμφωνα με τα άρθρα έως του έργου:

372   .του  κατασκευής του έργου: ιδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου: 44 

        ,    Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κοινοποιεί σύμφωνα με: την απόφαση κατακύρωσης του έργου: μαζί σύμφωνα με: με αντί σύμφωνα με: γραφο όλων
          των πρακτικών της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: και αξιολόγησης του έργου: των προσφορών σε όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
        ,   του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: έλαβ) τους όρους της παρούσαςαν μέρος του έργου: στη διαδικασί σύμφωνα με: α ανάθεσης του έργου: εκτός του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

         .οριστικώς του έργου: αποκλεισθέντες του έργου: και ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: όσου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αποκλεί σύμφωνα με: στηκαν οριστικά δυ  κατασκευής του έργου:νάμει της του έργου: παρ
1   72  .  4412/2016    .  του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν και της του έργου: αντί σύμφωνα με: στοιχης του έργου: περ γ   4.1 της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: της του έργου:

,παρούσας του έργου: 45     « »,    μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: και επιπλέον αναρτά τα
      «  δικαιολογητικά του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: στον χώρο Συ  κατασκευής του έργου:νημμένα Ηλεκτρονικού

».Διαγωνισμού

)ε        ,     Η απόφαση κατακύρωσης του έργου: καθί σύμφωνα με: σταται οριστική εφόσον συ  κατασκευής του έργου:ντρέξου  κατασκευής του έργου:ν οι ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου:
:προϋποθέσεις του έργου: 46

i.     ,    ,η απόφαση κατακύρωσης του έργου: έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με: σύμφωνα με τα ανωτέρω

ii.         παρέλθει άπρακτη η προθεσμί σύμφωνα με: α άσκησης του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: ή σε
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 ,       περί σύμφωνα με: πτωση άσκησης του έργου: παρέλθει άπρακτη η προθεσμί σύμφωνα με: α άσκησης του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου:
          αναστολής του έργου: κατά της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ και σε περί σύμφωνα με: πτωση άσκησης του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου:
     ,     , αναστολής του έργου: κατά της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ εκδοθεί σύμφωνα με: απόφαση επί σύμφωνα με: της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: με

     ,    την επιφύλαξη της του έργου: χορήγησης του έργου: προσωρινής του έργου: διαταγής του έργου: σύμφωνα με όσα ορί σύμφωνα με: ζονται
    . 4   372  . 4412/2016,στο τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

iii.         έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με: επιτυ  κατασκευής του έργου:χώς του έργου: ο προσυ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικός του έργου: έλεγχος του έργου: από το Ελεγκτικό
,      324   327   .  4700/2020,  Συ  κατασκευής του έργου:νέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έως του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν εφόσον

απαιτεί σύμφωνα με: ται47, και

iv.      ,    ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: έχει υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση της του έργου:
 ,      “ ”  αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου:

υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:,  ,      υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται σύμφωνα με όσα ορί σύμφωνα με: ζονται
  79στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  . 4412/2016,    ,    του  κατασκευής του έργου: ν στην οποί σύμφωνα με: α δηλώνεται ότι δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν επέλθει στο

   ,       104  πρόσωπό του  κατασκευής του έργου: οψιγενεί σύμφωνα με: ς του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου:
,           νόμου  κατασκευής του έργου: και μόνον στην περί σύμφωνα με: πτωση του  κατασκευής του έργου: προσυ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικού ελέγχου  κατασκευής του έργου: ή της του έργου: άσκησης του έργου:

     .προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: κατά της του έργου: απόφασης του έργου: κατακύρωσης του έργου:

          Η υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή και μνημονεύεται στο
.     ,      συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικό Εφόσον δηλωθούν οψιγενεί σύμφωνα με: ς του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: η δήλωση ελέγχεται από την

 ,        .Επιτροπή Διαγωνισμού η οποί σύμφωνα με: α εισηγεί σύμφωνα με: ται προς του έργου: το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο

      ,    Μετά από την οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: απόφασης του έργου: κατακύρωσης του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή
  ,      “ ”  προσκαλεί σύμφωνα με: τον ανάδοχο μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου:

,        ,   υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: να προσέλθει για την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού θέτοντάς του έργου: του  κατασκευής του έργου:
  (15)        προθεσμί σύμφωνα με: α δεκαπέντε ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση σχετικής του έργου: έγγραφης του έργου: ειδικής του έργου:

,πρόσκλησης του έργου: 48       προσκομί σύμφωνα με: ζοντας του έργου: και την απαιτούμενη εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή καλής του έργου:
.           εκτέλεσης του έργου: Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση θεωρεί σύμφωνα με: ται συ  κατασκευής του έργου:ναφθεί σύμφωνα με: σα με την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: ως του έργου: άνω ειδικής του έργου:

.πρόσκλησης του έργου: 49

           Πριν από την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται η υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση της του έργου: κοινής του έργου:
      20977/23-8-2007  ( ’  1673)απόφασης του έργου: των Υπου  κατασκευής του έργου:ργών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: και Επικρατεί σύμφωνα με: ας του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν ».

        ,    Εάν ο ανάδοχος του έργου: δεν προσέλθει να υ  κατασκευής του έργου:πογράψει το συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικό μέσα στην προθεσμί σύμφωνα με: α
    ,που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στην ειδική πρόκληση       και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων

 ,   ,       ανωτέρας του έργου: β) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: κηρύσσεται έκπτωτος του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η
   εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: και       4.2 ακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: ται η διαδικασί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: για

          τον προσφέροντα που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλε την αμέσως του έργου: επόμενη πλέον συ  κατασκευής του έργου:μφέρου  κατασκευής του έργου:σα από οικονομική
   άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει τιμής του έργου:50.        Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν κανένας του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: δεν προσέλθει για

   ,      ,την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού η διαδικασί σύμφωνα με: α ανάθεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ματαιώνεται
       1   106  . 4412/2016.σύμφωνα με την περί σύμφωνα με: πτωση β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

   ,    ,    ,  Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τήν να αναζητήσει αποζημί σύμφωνα με: ωση πέρα
    ,     197  198 .από την καταπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:σα εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμει των άρθρων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚ  51

            ,Εάν η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δεν απευ  κατασκευής του έργου:θύνει στον ανάδοχο την ως του έργου: άνω ειδική πρόσκληση
    (60)      εντός του έργου: χρονικού διαστήματος του έργου: εξήντα ημερών από την οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου:

 ,         απόφασης του έργου: κατακύρωσης του έργου: και με την επιφύλαξη της του έργου: ύπαρξης του έργου: επιτακτικού λόγου  κατασκευής του έργου:
      ,   δημόσιου  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφέροντος του έργου: ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας του έργου: β) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: ο ανάδοχος του έργου: δικαιούται

      ,      να απέχει από την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να εκπέσει η εγγύηση
 ,          197συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: καθώς του έργου: και να αναζητήσει αποζημί σύμφωνα με: ωση ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμει των άρθρων

 198 .και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚ 52
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4.3       Προδικαστικές αξίας  Προσφυγές αξίας  ενώπιον της αξίας  Αρχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Εξέτασης αξίας  Προδικαστικών
/   Προσφυγών Προσωρινή διαδικασία  για την επιλογή δικαστική διαδικασία  για την επιλογή προστασία

Α.  ,           Κάθε ενδιαφερόμενος του έργου: ο οποί σύμφωνα με: ος του έργου: έχει ή εί σύμφωνα με: χε συ  κατασκευής του έργου:μφέρον να του  κατασκευής του έργου: ανατεθεί σύμφωνα με: η συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένη
            δημόσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση και έχει υ  κατασκευής του έργου:ποστεί σύμφωνα με: ή ενδέχεται να υ  κατασκευής του έργου:ποστεί σύμφωνα με: ζημί σύμφωνα με: α από εκτελεστή πράξη

          ή παράλειψη της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: κατά παράβ) τους όρους της παρούσαςαση της του έργου: ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: ενωσιακής του έργου: ή
      ,    εσωτερικής του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: στον τομέα των δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων έχει δικαί σύμφωνα με: ωμα να

      ( ),    προσφύγει στην Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή Εξέτασης του έργου: Προδικαστικών Προσφυ  κατασκευής του έργου:γών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ σύμφωνα με τα
    345 . . 4412/2016  1 . . . 39/2017, ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα επ Ν και επ ΠΔ στρεφόμενος του έργου:

  ,        ,με προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή κατά πράξης του έργου: ή παράλειψης του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:
         προσδιορί σύμφωνα με: ζοντας του έργου: ειδικώς του έργου: τις του έργου: νομικές του έργου: και πραγματικές του έργου: αιτιάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: δικαιολογούν το

 αί σύμφωνα με: τημά του  κατασκευής του έργου:53.

       ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: κατά πράξης του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η προθεσμί σύμφωνα με: α για την
    :άσκηση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι

( )α   (10)         δέκα ημέρες του έργου: από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: πράξης του έργου: στον
          ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
  τηλεομοιοτυ  κατασκευής του έργου:πί σύμφωνα με: α ή

( )β   (15)         δεκαπέντε ημέρες του έργου: από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: πράξης του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν
    ,   αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: άλλως του έργου:

( )γ   (10)    ,   ,    δέκα ημέρες του έργου: από την πλήρη πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της του έργου: πράξης του έργου: που  κατασκευής του έργου:
      .  β) τους όρους της παρούσαςλάπτει τα συ  κατασκευής του έργου:μφέροντα του  κατασκευής του έργου: ενδιαφερόμενου  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα   Ειδικά για την

   ,        άσκηση προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: κατά προκήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: η πλήρης του έργου: γνώση αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: τεκμαί σύμφωνα με: ρεται μετά την
  (15)      .πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη δημοσί σύμφωνα με: ευ  κατασκευής του έργου:ση στο ΚΗΜΔΗΣ

       ,    Σε περί σύμφωνα με: πτωση παράλειψης του έργου: που  κατασκευής του έργου: αποδί σύμφωνα με: δεται στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή η προθεσμί σύμφωνα με: α για την
      (15)    άσκηση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι δεκαπέντε ημέρες του έργου: από την επομένη

    της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντέλεσης του έργου: της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: παράλειψης του έργου:54.

  ,       Η προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή συ  κατασκευής του έργου:ντάσσεται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά με τη χρήση του  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:ποποιημένου  κατασκευής του έργου:
     . /  39/2017  ,   εντύπου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: π δ τος του έργου: και κατατί σύμφωνα με: θεται ηλεκτρονικά στην

       ηλεκτρονική περιοχή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένου  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου:
« »       ,   Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: προς του έργου: την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή επιλέγοντας του έργου: την

 «  »    15 ένδειξη Προδικαστική Προσφυ  κατασκευής του έργου:γή σύμφωνα με άρθρο της του έργου:  -ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια
Έργα. 

          Οι προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: ως του έργου: προς του έργου: την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των προδικαστικών προσφυ  κατασκευής του έργου:γών και των
         παρεμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων αρχί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν την επομένη της του έργου: ημέρας του έργου: της του έργου: προαναφερθεί σύμφωνα με: σας του έργου: κατά περί σύμφωνα με: πτωση
            κοινοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: ή γνώσης του έργου: και λήγου  κατασκευής του έργου:ν όταν περάσει ολόκληρη η τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: α ημέρα και ώρα

23:59:59  ,       ,      και αν αυ  κατασκευής του έργου:τή εί σύμφωνα με: ναι εξαιρετέα ή Σάβ) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσαςατο όταν περάσει ολόκληρη η επομένη
    23:59:59εργάσιμη ημέρα και ώρα 55

         Για το παραδεκτό της του έργου: άσκησης του έργου: της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: κατατί σύμφωνα με: θεται παράβ) τους όρους της παρούσαςολο
      ,     από τον προσφεύγοντα υ  κατασκευής του έργου:πέρ του  κατασκευής του έργου: Ελληνικού Δημοσί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα με όσα ορί σύμφωνα με: ζονται στο

 363 . 4412/2016άρθρο Ν 56.       : )Η επιστροφή του  κατασκευής του έργου: παραβ) τους όρους της παρούσαςόλου  κατασκευής του έργου: στον προσφεύγοντα γί σύμφωνα με: νεται α
        ,  )    σε περί σύμφωνα με: πτωση ολικής του έργου: ή μερικής του έργου: αποδοχής του έργου: της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: του  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσας όταν η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα

          αρχή ανακαλεί σύμφωνα με: την προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενη πράξη ή προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν
         ,  )   από την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ επί σύμφωνα με: της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: γ σε περί σύμφωνα με: πτωση

          (10)   παραί σύμφωνα με: τησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: προσφεύγοντα από την προσφυ  κατασκευής του έργου:γή του  κατασκευής του έργου: έως του έργου: και δέκα ημέρες του έργου: από την
  . κατάθεση της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου:
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            Η προθεσμί σύμφωνα με: α για την άσκηση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: και η άσκησή της του έργου: κωλύου  κατασκευής του έργου:ν
      ,      τη σύναψη της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: επί σύμφωνα με: ποινή ακυ  κατασκευής του έργου:ρότητας του έργου: η οποί σύμφωνα με: α διαπιστώνεται με απόφαση της του έργου:

     ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: σύμφωνα με το  368άρθρο   .του  κατασκευής του έργου: Ν
4412/2016  20 . . 39/2017. ,     και ΠΔ Όμως του έργου: μόνη η άσκηση της του έργου:   προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: δεν

     ,     κωλύει την πρόοδο της του έργου: διαγωνιστικής του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό την επιφύλαξη χορήγησης του έργου: από
        366 .  1-2 .  4412/2016το Κλιμάκιο προσωρινής του έργου: προστασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύμφωνα με το άρθρο παρ Ν

 15 . 1-4 . . 39/2017και παρ ΠΔ 57. 

       ,   Η προηγούμενη παράγραφος του έργου: δεν εφαρμόζεται στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α
   ,    (1) σύναψης του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: μόνο μί σύμφωνα με: α προσφορά58.

 ,     ,       Μετά την κατά τα ως του έργου: άνω ηλεκτρονική κατάθεση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: η
 ,    ¨ »:αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α

 
)α             Κοινοποιεί σύμφωνα με: την προσφυ  κατασκευής του έργου:γή το αργότερο έως του έργου: την επομένη εργάσιμη ημέρα από την

     ,        κατάθεσή της του έργου: σε κάθε ενδιαφερόμενο τρί σύμφωνα με: το ο οποί σύμφωνα με: ος του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να θί σύμφωνα με: γεται από την
  ,    ,     362αποδοχή της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: να ασκήσει το προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενο από τα άρθρα

.  3   7  . .  39/2017,        παρ και ΠΔ δικαί σύμφωνα με: ωμα παρέμβ) τους όρους της παρούσαςασής του έργου: του  κατασκευής του έργου: στη διαδικασί σύμφωνα με: α εξέτασης του έργου: της του έργου:
,        , προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: για τη διατήρηση της του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: πράξης του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζοντας του έργου:

        .όλα τα κρί σύμφωνα με: σιμα έγγραφα που  κατασκευής του έργου: έχει στη διάθεσή του  κατασκευής του έργου:

)β    ,      (15)     Διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει στην Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ το αργότερο εντός του έργου: δεκαπέντε ημερών από την ημέρα
,      ,     κατάθεσης του έργου: τον πλήρη φάκελο της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόθεσης του έργου: τα αποδεικτικά κοινοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

          . ενδιαφερόμενου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: τρί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αλλά και την Έκθεση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόψεών της του έργου: επί σύμφωνα με: της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: Στην
          Έκθεση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόψεων η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να παραθέσει αρχική ή συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματική

         αιτιολογί σύμφωνα με: α για την υ  κατασκευής του έργου:ποστήριξη της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: με την προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή
.πράξης του έργου:

)γ         ,      Κοινοποιεί σύμφωνα με: σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων τις του έργου: Παρεμβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: και τα σχετικά
    ,       έγγραφα που  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:χόν τη συ  κατασκευής του έργου:νοδεύου  κατασκευής του έργου:ν μέσω του  κατασκευής του έργου: ηλεκτρονικού τόπου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού το
         .αργότερο έως του έργου: την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

)δ           Συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικά υ  κατασκευής του έργου:πομνήματα κατατί σύμφωνα με: θενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της του έργου:
  ,      (5)    πλατφόρμας του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός του έργου: πέντε ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση

    των απόψεων της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:59.

          Η άσκηση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: αποτελεί σύμφωνα με: προϋπόθεση για την άσκηση των
          ένδικων β) τους όρους της παρούσαςοηθημάτων της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: αναστολής του έργου: και της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: ακύρωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

372  .  4412/2016         Ν κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλεί σύμφωνα με: ψεων της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:
αρχής του έργου:60.

.Β’        ,     Όποιος του έργου: έχει έννομο συ  κατασκευής του έργου:μφέρον μπορεί σύμφωνα με: να ζητήσει με το ί σύμφωνα με: διο δικόγραφο
     . .  18/1989,   εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του  κατασκευής του έργου: π δ την αναστολή εκτέλεσης του έργου:

            της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ και την ακύρωσή της του έργου: ενώπιον του  κατασκευής του έργου: Διοικητικού Εφετεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου:
   έδρας του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:61.        Το αυ  κατασκευής του έργου:τό ισχύει και σε περί σύμφωνα με: πτωση σιωπηρής του έργου: απόρριψης του έργου:

     . . . .      της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: από την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ Δικαί σύμφωνα με: ωμα άσκησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω ένδικου  κατασκευής του έργου:
     ,    . . . .     β) τους όρους της παρούσαςοηθήματος του έργου: έχει και η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αν η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική

,             προσφυ  κατασκευής του έργου:γή αλλά και αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: έχει γί σύμφωνα με: νει εν μέρει δεκτή η προδικαστική
.προσφυ  κατασκευής του έργου:γή

           Με την απόφαση της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ λογί σύμφωνα με: ζονται ως του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπροσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενες του έργου: και όλες του έργου: οι συ  κατασκευής του έργου:ναφεί σύμφωνα με: ς του έργου:
         ,  προς του έργου: την ανωτέρω απόφαση πράξεις του έργου: ή παραλεί σύμφωνα με: ψεις του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: εφόσον

            έχου  κατασκευής του έργου:ν εκδοθεί σύμφωνα με: ή συ  κατασκευής του έργου:ντελεστεί σύμφωνα με: αντιστοί σύμφωνα με: χως του έργου: έως του έργου: τη συ  κατασκευής του έργου:ζήτηση της του έργου: ως του έργου: άνω αί σύμφωνα με: τησης του έργου: στο
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.Δικαστήριο

          Η αί σύμφωνα με: τηση αναστολής του έργου: και ακύρωσης του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει μόνο αιτιάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: χαν προταθεί σύμφωνα με: 
          . . . .   με την προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή ή αφορούν στη διαδικασί σύμφωνα με: α ενώπιον της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ ή το

   .   ,     περιεχόμενο των αποφάσεών της του έργου: Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή εφόσον ασκήσει την αί σύμφωνα με: τηση της του έργου:
. 1   372  . 4412/2016,      παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν μπορεί σύμφωνα με: να προβ) τους όρους της παρούσαςάλει και οψιγενεί σύμφωνα με: ς του έργου: ισχυ  κατασκευής του έργου:ρισμούς του έργου:

      ,    αναφορικά με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: επιτακτικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφέροντος του έργου: οι οποί σύμφωνα με: οι καθιστούν
     .αναγκαί σύμφωνα με: α την άμεση ανάθεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: 62

             (10)Η ως του έργου: άνω αί σύμφωνα με: τηση κατατί σύμφωνα με: θεται στο ως του έργου: αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμί σύμφωνα με: α δέκα
              ημερών από κοινοποί σύμφωνα με: ηση ή την πλήρη γνώση της του έργου: απόφασης του έργου: ή από την παρέλευ  κατασκευής του έργου:ση της του έργου:

         ,   προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: για την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: επί σύμφωνα με: της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: ενώ η
            δικάσιμος του έργου: για την εκδί σύμφωνα με: καση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: ακύρωσης του έργου: δεν πρέπει να απέχει πέραν των

 (60)      .εξήντα ημερών από την κατάθεση του  κατασκευής του έργου: δικογράφου  κατασκευής του έργου: 63

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςντί σύμφωνα με: γραφο της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: με κλήση κοινοποιεί σύμφωνα με: ται με τη φροντί σύμφωνα με: δα του  κατασκευής του έργου: αιτούντος του έργου: προς του έργου: την
. . . .,    ,        ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αν δεν έχει ασκήσει αυ  κατασκευής του έργου:τή την αί σύμφωνα με: τηση και προς του έργου: κάθε

 ,            τρί σύμφωνα με: το ενδιαφερόμενο την κλήτευ  κατασκευής του έργου:ση του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: διατάσσει με πράξη του  κατασκευής του έργου: ο Πρόεδρος του έργου: ή ο
           προεδρεύων του  κατασκευής του έργου: αρμόδιου  κατασκευής του έργου: Δικαστηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή Τμήματος του έργου: έως του έργου: την επόμενη ημέρα από την

  .         κατάθεση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: Ο αιτών υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούται επί σύμφωνα με: ποινή απαραδέκτου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ενδί σύμφωνα με: κου  κατασκευής του έργου:
        β) τους όρους της παρούσαςοηθήματος του έργου: να προβ) τους όρους της παρούσαςεί σύμφωνα με: στις του έργου: παραπάνω κοινοποιήσεις του έργου: εντός του έργου: αποκλειστικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου:

 (2)             .δύο ημερών από την έκδοση και την παραλαβ) τους όρους της παρούσαςή της του έργου: ως του έργου: άνω πράξης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Δικαστηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
    (10)       Εντός του έργου: αποκλειστικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: δέκα ημερών από την ως του έργου: άνω κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου:

           αί σύμφωνα με: τησης του έργου: κατατί σύμφωνα με: θεται η παρέμβ) τους όρους της παρούσαςαση και διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζονται ο φάκελος του έργου: και οι απόψεις του έργου: των
 .       παθητικώς του έργου: νομιμοποιούμενων Εντός του έργου: της του έργου: ί σύμφωνα με: διας του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: κατατί σύμφωνα με: θενται στο
         .Δικαστήριο και τα στοιχεί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποστηρί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ισχυ  κατασκευής του έργου:ρισμούς του έργου: των διαδί σύμφωνα με: κων

,         Επιπρόσθετα η παρέμβ) τους όρους της παρούσαςαση κοινοποιεί σύμφωνα με: ται με επιμέλεια του  κατασκευής του έργου: παρεμβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νοντος του έργου: στα λοιπά
     (2)      ,    μέρη της του έργου: δί σύμφωνα με: κης του έργου: εντός του έργου: δύο ημερών από την κατάθεσή της του έργου: αλλιώς του έργου: λογί σύμφωνα με: ζεται ως του έργου:

.          (15)απαράδεκτη Το διατακτικό της του έργου: δικαστικής του έργου: απόφασης του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται εντός του έργου: δεκαπέντε
            ημερών από τη συ  κατασκευής του έργου:ζήτηση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: ή από την προθεσμί σύμφωνα με: α για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή

.υ  κατασκευής του έργου:πομνημάτων

            Η προθεσμί σύμφωνα με: α για την άσκηση και η άσκηση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: ενώπιον του  κατασκευής του έργου: αρμοδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
          δικαστηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κωλύου  κατασκευής του έργου:ν τη σύναψη της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: μέχρι την έκδοση της του έργου: οριστικής του έργου:

 ,         δικαστικής του έργου: απόφασης του έργου: εκτός του έργου: εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος του έργου: δικαστής του έργου:
 . ,          αποφανθεί σύμφωνα με: διαφορετικά Επί σύμφωνα με: σης του έργου: η προθεσμί σύμφωνα με: α για την άσκηση και η άσκησή της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου:

          (15)κωλύου  κατασκευής του έργου:ν την πρόοδο της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: για χρονικό διάστημα δεκαπέντε
     ,        ημερών από την άσκηση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: εκτός του έργου: εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος του έργου:

  δικαστής του έργου: αποφανθεί σύμφωνα με: διαφορετικά64.       Για την άσκηση της του έργου: αιτήσεως του έργου: κατατί σύμφωνα με: θεται
,        372 . 5  . 4412/2016.  παράβ) τους όρους της παρούσαςολο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου:Ν

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο ενδιαφερόμενος του έργου: δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυ  κατασκευής του έργου:χώς του έργου: την αναστολή και η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση
           ,υ  κατασκευής του έργου:πογράφηκε και η εκτέλεσή της του έργου: ολοκληρώθηκε πριν από τη συ  κατασκευής του έργου:ζήτηση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου:
   . 2   32  . . 18/1989. εφαρμόζεται αναλόγως του έργου: η παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ

           Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν το δικαστήριο ακυ  κατασκευής του έργου:ρώσει πράξη ή παράλειψη της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: μετά τη
  ,       ,      σύναψη της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: το κύρος του έργου: της του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ας του έργου: δεν θί σύμφωνα με: γεται εκτός του έργου: αν πριν από τη
        .   σύναψη αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: εί σύμφωνα με: χε ανασταλεί σύμφωνα με: η διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση

     ,      ,που  κατασκευής του έργου: η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση δεν εί σύμφωνα με: ναι άκυ  κατασκευής του έργου:ρη ο ενδιαφερόμενος του έργου: δικαιούται να αξιώσει αποζημί σύμφωνα με: ωση
      373  . 4412/2016.σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν

      . 4412/2016,      Με την επιφύλαξη των διατάξεων του  κατασκευής του έργου: ν για την εκδί σύμφωνα με: καση των διαφορών του  κατασκευής του έργου:
      . . 18/1989.παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: εφαρμόζονται οι διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ

 5:          –  Άρθρο Έγγραφα της αξίας  σύμβασης αξίας  κατά το στάδιο της αξίας  εκτέλεσης αξίας  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ειρά
ισχύος αξίας  
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    Σχετικά με την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή  του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού,    ισχύου  κατασκευής του έργου:ν τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στις του έργου: .  παρ 4,
5, 7, 8 του  κατασκευής του έργου:  105 άρθρου  κατασκευής του έργου:  καθώς του έργου:  και   στο άρθρο 135  . 4412/201του  κατασκευής του έργου: ν 6.

               Τα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: με β) τους όρους της παρούσαςάση τα οποί σύμφωνα με: α θα εκτελεσθεί σύμφωνα με: το έργο εί σύμφωνα με: ναι τα
 .        αναφερόμενα παρακάτω Σε περί σύμφωνα με: πτωση ασυ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ας του έργου: των περιεχομένων σε αυ  κατασκευής του έργου:τά

,       όρων η σειρά ισχύος του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζεται ως του έργου: κατωτέρω: 

1.  Το συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικό,     συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων
  ,     88  89  . 4412/2016, του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα άρθρα και του  κατασκευής του έργου: ν ιδί σύμφωνα με: ως του έργου:

          ως του έργου: προς του έργου: τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: ο ανάδοχος του έργου:
   ,διαμόρφωσε την προσφορά του  κατασκευής του έργου:

2.   .Η παρούσα Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη
3.   .Η Οικονομική Προσφορά
4.    Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης του έργου:
5.     ( . . .).Η Ειδική Συ  κατασκευής του έργου:γγραφή Υποχρεώσεων Ε Σ Υ
6.     ( . . )     Η Τεχνική Συ  κατασκευής του έργου:γγραφή Υποχρεώσεων Τ Σ Υ με τις του έργου: Τεχνικές του έργου: Προδιαγραφές του έργου:

  και τα
 , Παραρτήματα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

7.    ( . .). Η Τεχνική Περιγραφή Τ Π
8.   .Ο Προϋπολογισμός του έργου: Δημοπράτησης του έργου:
9.     . Οι εγκεκριμένες του έργου: μελέτες του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:
10.       .Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

     ,   ,   Τα ανωτέρω έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ισχύου  κατασκευής του έργου:ν όπως του έργου: διαμορφώθηκαν με τις του έργου:
       συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: και διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: παρασχέθηκαν από την

     .αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή επί σύμφωνα με: όλων των ανωτέρω

 6:  Άρθρο Γλώσσα διαδικασίας αξίας  

6.1.         Τα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντάσσονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
     ,    .   και προαιρετικά και σε άλλες του έργου: γλώσσες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νολικά ή μερικά Σε περί σύμφωνα με: πτωση

         ασυ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ας του έργου: μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν
   ,     συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: σε περισσότερες του έργου: γλώσσες του έργου: επικρατεί σύμφωνα με: η ελληνική έκδοση65.  Τυ  κατασκευής του έργου:χόν

     .προδικαστικές του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γές του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται στην ελληνική γλώσσα

6.2.        ,    Οι προσφορές του έργου: και τα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςανόμενα σε αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: στοιχεί σύμφωνα με: α καθώς του έργου: και τα
        αποδεικτικά έγγραφα συ  κατασκευής του έργου:ντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από

     . επί σύμφωνα με: σημη μετάφρασή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στην ελληνική γλώσσα

6.3.          Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συ  κατασκευής του έργου:νθήκη της του έργου:
  5.10.1961,      .  1497/1984  ( 188)Χάγης του έργου: της του έργου: που  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρώθηκε με το ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της    σύμφωνα με τα

   4.2. )   οριζόμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:.     Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά
        έγγραφα συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από μετάφρασή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στην ελληνική γλώσσα

         επικυ  κατασκευής του έργου:ρωμένη εί σύμφωνα με: τε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις του έργου: διατάξεις του έργου: της του έργου: εθνικής του έργου:
           νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: εί σύμφωνα με: τε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της του έργου: χώρας του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α έχει

  συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: το έγγραφο66       ,και γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα
,   4.2. )  . ομοί σύμφωνα με: ως του έργου: στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:  

6.4.    [         . .,Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μετά από επιλογή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
 :]άλλως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαγράφεται

                     -    –  Ενημερωτικά και τεχνικά φυ  κατασκευής του έργου:λλάδια και άλλα έντυ  κατασκευής του έργου:πα εταιρικά ή μη με ειδικό
 ,       ,  τεχνικό περιεχόμενο δηλαδή έντυ  κατασκευής του έργου:πα με αμιγώς του έργου: τεχνικά χαρακτηριστικά όπως του έργου:

,    ,    , αριθμούς του έργου: αποδόσεις του έργου: σε διεθνεί σύμφωνα με: ς του έργου: μονάδες του έργου: μαθηματικούς του έργου: τύπου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και σχέδια που  κατασκευής του έργου:
           εί σύμφωνα με: ναι δυ  κατασκευής του έργου:νατόν να διαβ) τους όρους της παρούσαςαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν εί σύμφωνα με: ναι απαραί σύμφωνα με: τητη η

 ,μετάφρασή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:  67      ,   μπορούν να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να
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    .συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική

6.5.       ,       Η επικοινωνί σύμφωνα με: α με την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή καθώς του έργου: και μεταξύ αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: και του  κατασκευής του έργου:
,      .αναδόχου  κατασκευής του έργου: θα γί σύμφωνα με: νονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

6.6         ,      :Κατά παρέκκλιση γί σύμφωνα με: νεται δεκτή η υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των ακόλου  κατασκευής του έργου:θων
………………

              (      ,   ενός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών των δικαιολογητικών
 ,     κατακύρωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμπεριλαμβανομένων όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εξειδικεύονται από την

    ) αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο
 ……………..   στην γλώσσα (   ,  . .    συμπληρώστε τη γλώσσα π χ την αγγλική ή

       )ενδεχομένως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλη επίσημη γλώσσα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ένωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση   χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να
  ,        απαιτεί σύμφωνα με: ται επικύρωσή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στο μέτρο που  κατασκευής του έργου: τα ανωτέρω έγγραφα εί σύμφωνα με: ναι

     ,  καταχωρισμένα σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ιστότοπου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: φορέων πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
  ,  ,     υ  κατασκευής του έργου:πάρχει ελεύθερη πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση μέσω διαδικτύου  κατασκευής του έργου: και εφόσον ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:

  ,         παραπέμπει σε αυ  κατασκευής του έργου:τούς του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: η επαλήθευ  κατασκευής του έργου:ση της του έργου: ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: να εί σύμφωνα με: ναι
    ευ  κατασκευής του έργου:χερής του έργου: για την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή68. 

[    6.6   ,      η παρούσα παράγραφος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
 ,  ].αναθέτουσας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αρχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση άλλως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαγράφεται

 7: Άρθρο  Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     ,        Για τη δημοπράτηση του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και την κατασκευ  κατασκευής του έργου:ή
,      ,  :του  κατασκευής του έργου: εφαρμόζονται οι διατάξεις του έργου: των παρακάτω νομοθετημάτων όπως του έργου: ισχύου  κατασκευής του έργου:ν

1.  .  4412/2016  «   ,    του ν Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(    201/24/   2014/25/ )» ( ’ 147)προσαρμογή στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ε και ΕΕ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

2.  .  4727/2020 ( ’  184) «   (   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική
   ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ και της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ

  (      Ηλεκτρονικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Επικοινωνίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
( ) 2018/1972   ”,ΕΕ και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

3.  . 4700/2020 ( ’ 127) «       ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Ενιαίο κείμενο Δικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για το Ελεγκτικό Συνέδριο
      , ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο τροποποιήσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

      ,    στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για την
      » αποτελεσματική απονομή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δικαιοσύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

4.  του .  4640/2019(   190)  «      ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Διαμεσολάβηση σε αστικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υποθέσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
        Περαιτέρω εναρμόνιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ελληνικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 2008/52/         21Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
 2008   ».Μαΐου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

5.  . 4624/2019 (  137) «     ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχή Προστασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    ( ) 2016/679   μέτρα εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Κανονισμού ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

    27και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  2016      Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου για την προστασία των φυσικών
       προσώπων έναντι της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επεξεργασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και

      ( ) 2016/680   ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ του Ευρωπαϊκού
     27Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  2016   »,Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

6.  . 4622/2019 (  133/ /07.08.2019) «  : , του ν ΦΕΚ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Επιτελικό Κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οργάνωση λειτουργία
&    ,     &   διαφάνεια της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των κυβερνητικών οργάνων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση κεντρικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 »,δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
7.  .  4601/2019  ( ’  44)  «  µ µ µ   µ  του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Εταιρικοί ετασχη ατισ οί και εναρ όνιση του

µ   µ      2014/55/   νο οθετικού πλαισίου ε τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ του Ευρωπαϊκού
   µ   16   2014    Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου για την έκδοση
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 µ    µ  µ   ηλεκτρονικών τι ολογίων στο πλαίσιο δη όσιων συ βάσεων και λοιπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
»διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

8.  . 4472/2017 ( 74)     118  119,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των άρθρων και
9.  .  4314/2014του ν  ( ’  265)  “ )  Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)   ,      Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή

      2014−2020,  )αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Β)
   2012/17      Ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  13   2012  (  Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ιουνίου ΕΕ L 156/16.6.2012)    ,στο ελληνικό δίκαιο
  . 3419/2005 ( ’ 297)   ” τροποποίηση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και  . 3614/2007 ( ’του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

267)  « ,        Διαχείριση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
  2007  -2013»,     .  προγραμματική περίοδο και του ν 3614/2007  ( ’  267)  « ,Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Διαχείριση

       έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
 2007 -2013»περίοδο  69

10.  .  4278/2014  ( 157)      59  «  του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ειδικότερα το άρθρο Άρση περιορισμών
     »,συμμετοχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα

11.  .  4270/2014  ( '  143)  «του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)     Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσιονομικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εποπτείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
(    2011/85/ )  –     ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

»διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ,  όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύει
12.  . 4129/2013 ( ’ 52) «        »,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση του ΚώδικαΝόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
13.  .  4013/2011  ( ’  204)  «     του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Σύσταση ενιαίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νεξάρτητης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημοσίων

      …»,Συμβάσεων και Κεντρικού ΗλεκτρονικούΜητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
14.   4  5   20,   80-110,   1των παραγράφων και του άρθρου των άρθρων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παραγράφου α

  176  . 3669/2008 ( ’ 116) «     του άρθρου ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κωδικοποίησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
  » ( ),   .κατασκευής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων έργων ΚΔΕ όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μεταβατικά ισχύουν

15.  .  3548/2007 ( ’  68)  «      του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
       »,στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

16.  .  3310/2005  “του ν         Μέτρα για τη διασφάλιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαφάνειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και την αποτροπή
      ” ( ' 30)καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ,

    .  3414/2005  ( '  279),     όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με το ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) για τη διασταύρωση των
        . . .,    . .  82/1996  (  66)στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ το π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

«        Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
          στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ανάληψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών

    »,      προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα η κοινή απόφαση των Υπουργών
   ’  .  20977/2007  (  ’  1673  )    Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Επικρατείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ Β) σχετικά με τα

‘’        .3310/2005,  Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   .3414/2005’’τροποποιήθηκε με το Ν ,        καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και η απόφαση του Υφυπουργού

   ’  .1108437/2565/ /2005  (  1590)Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Οικονομικών υπ αριθμ ΔΟΣ Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
“       Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση χωρών στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση λειτουργούν εξωχώριες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εταιρίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση”.

17.  . 2859/2000  “      ( . . .)” ( ’του ν Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ξίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΦΠΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
248).

18.  . 2690/1999 ( ' 45) “    ∆  ∆   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ιαδικασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
”διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

19.  .  2121/1993  ( '  25)  “του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)  ,    Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγενικά Δικαιώματα και
 Πολιτιστικά Θέματα”.

20.  . . 71/2019 ( 112) «      του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μητρώα συντελεστών παραγωγής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων και
 , ,      ιδιωτικών έργων μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
 ( . .).υπηρεσιών ΜΗΤΕ

21.  . . 39/2017 ( ’ 64) «     του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εξέτασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προδικαστικών προσφυγών
  . . . .»ενώπιων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΕΠΠ

22.  . . 80/2016 “     ” (  145 )του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάληψη υποχρεώσεων από τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάκτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 70

23.  . .  28/2015 ( ' 34) “       του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
  ”,έγγραφα και στοιχεία

24.  ’  .  14900/4-2-2021       της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Υπουργών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και
     (  466/8-2-2021)  «Επενδύσεων και Περιβάλλοντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Ενέργειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Έγκριση

      » (  ).σχεδίου Δράσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πράσινες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση κατά περίπτωση
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25.  ’  .  . . .  .  60967   2020  (B’  2425/18.06.2020)  «της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Ηλεκτρονική
        .  4601/2019»Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν

( 44)Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
26.  ’  . . . .  .  60970  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εθνικού

       Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
27.   . /61034/  466/29-12-2017     της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθ ΔΝΣ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών και

 « ,       Μεταφορών Κατάρτιση τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών
    ,    διαδικασιών σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

      ( . . . .)  . 8τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜηΜΕΔ της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρ
( )   221  .  4412/2016» (  4841),      η του άρθρου του ν Β) όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με την όμοια

  / .21137/  466/2-5-2018 (  1511).απόφαση ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΔΝΣ οικ ΦΝ Β)
28.          της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διαπιστωτικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πράξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και

    . .  11/ .627/18-5-2020  Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με α π Δ Οικ θέμα Μετεγκατάσταση
        του υποσυστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών

(  5465 - 4).Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΔΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). ΧΘΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική ΨΕ
29.  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  .  με αρ …………..     Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση (  ……. 'Β) )  «  Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών

        ,ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων
,        μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

          με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   ( . . . . .)  (   -Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΕΣΗΔΗΣ

 ».ΔημόσιαΈργα
30.   .  57654/2017    ( ’  1781)  «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β) Ρύθμιση ειδικότερων

       θεμάτων λειτουργίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
  ( )     »,Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

31.   . ……………..της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ    Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ( ’ ……….)  Β) ««  Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών
        ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών

          και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
    ( )».Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ

32.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ  .22/ 4193/2019  Δ      Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(  4607)Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,    (70)    ( ),Έγκριση εβδομήντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΤΕΠ

         , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα ΔημόσιαΈργα καιΜελέτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
33.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ  / .38107/  466/2017     ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών

  (καιΜεταφορών B  1956) «  «  »   ΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων
      . 4412/2016»,για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων του ν

34.   .  / .35577/  466/2017    της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών
  (B  1746) «     και Μεταφορών ΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για

  ».δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων
35.     .  15/ /24298/28.07.2005  (  1105)    της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ με αριθ Δ οικ Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με θέμα

«       Έκδοση Ενημερότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πτυχίου και Β)εβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου
  ,     συμβάσεων δημοσίων έργων υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ανωνύμων

    ».εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων
 

7.2          Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεί σύμφωνα με: σες του έργου: κανονιστικές του έργου: πράξεις του έργου:71,
          καθώς του έργου: και λοιπές του έργου: διατάξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται ρητά ή απορρέου  κατασκευής του έργου:ν από τα

      οριζόμενα στα συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη της του έργου: παρούσας του έργου:     καθώς του έργου: και το σύνολο των
  ,  ,    διατάξεων του  κατασκευής του έργου: ασφαλιστικού εργατικού περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικού και φορολογικού

δικαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:     ( ,  . .,  . .)   και γενικότερα κάθε διάταξη Νόμος του έργου: ΠΔ ΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και ερμηνευ  κατασκευής του έργου:τική
          εγκύκλιος του έργου: που  κατασκευής του έργου: διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:

,      .σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

7.3            (Προσθή διαδικασία  για την επιλογή κες αξίας  και εν γένει προσαρμογές αξίας  άρθρων της αξίας  διακή διαδικασία  για την επιλογή ρυξης αξίας  πέραν
        των όσων ή διαδικασία  για την επιλογή δη προβλέπονται ρητώς αξίας  στο κείμενο της αξίας  πρότυπης αξίας  

)       ,  διακή διαδικασία  για την επιλογή ρυξης αξίας  μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται μόνο
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         .εφόσον είναι απόλυτα συμβατές αξίας  με την ισχύουσακάθεφορά νομοθεσία

 8:   , , ,  . . .-  Άρθρο Χρηματοδότηση τουΈργου Φόροι Δασμοί κ λ π Πληρωμή διαδικασία  για την επιλογή 
Αναδόχου

8.1.     Το έργο χρηματοδοτεί σύμφωνα με: ται από  ΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας   72

 Το έργο   υ  κατασκευής του έργου:πόκειται στις του έργου: κρατήσεις του έργου:73      ,που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται για τα έργα αυ  κατασκευής του έργου:τά
    0,07  %    περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένης του έργου: της του έργου: κράτησης του έργου: ύψου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέρ των λειτου  κατασκευής του έργου:ργικών

      ,  αναγκών της του έργου: Ενιαί σύμφωνα με: ας του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνεξάρτητης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: Δημοσί σύμφωνα με: ων Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων σύμφωνα με
  4   3  .  4013/2011το άρθρο παρ ν 74,     0,06  %   της του έργου: κράτησης του έργου: ύψου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέρ των

      ,λειτου  κατασκευής του έργου:ργικών αναγκών της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: Εξέτασης του έργου: Προδικαστικών Προσφυ  κατασκευής του έργου:γών
    350 . 3  . 4412/2016,   6‰, σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν της του έργου: κράτησης του έργου: σύμφωνα

     53 . 7 . '  . 4412/2016   ' .με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ περ θ του  κατασκευής του έργου: ν και της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:π αριθμ
/ .42217/ 466/12.6.2017      ΔΝΣγ οικ ΦΝ απόφασης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργού Υποδομών και

 ( ' 2235),Μεταφορών Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν    2,5‰   . . . . . . . ., της του έργου: κράτησης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: Π ΟΜΗ Τ Ε Δ Υ σύμφωνα
     53 . 7 . '  . 4412/2016  /51667/με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ περ θ του  κατασκευής του έργου: ν και ΔΝΣβ) τους όρους της παρούσας

466/12-02-2020ΦΝ        ( 'απόφασης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργού Υποδομών και Μεταφορών Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν
2780),       0,02%     καθώς του έργου: και της του έργου: κράτησης του έργου: ύψου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: ανάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: και

  . . .  . . . . .,      36  .  6   .συ  κατασκευής του έργου:ντήρησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ο Π Σ Ε Σ Η ΔΗ Σ σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016. 

       (         η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προβλεπόμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
  ).κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση απόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

8.2.   ,  . . .       ,Τα γενικά έξοδα όφελος του έργου: κ λ π του  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναδόχου  κατασκευής του έργου: και οι επιβ) τους όρους της παρούσαςαρύνσεις του έργου: από φόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
 . . .       . . .    . . .δασμούς του έργου: κ λ π καθορί σύμφωνα με: ζονται στο αντί σύμφωνα με: στοιχο άρθρο της του έργου: Ε Σ Υ Ο Φ Π Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

    .β) τους όρους της παρούσαςαρύνει τον Κύριο του  κατασκευής του έργου: Έργου  κατασκευής του έργου:

8.3.         152  .  4412/2016  Οι πληρωμές του έργου: θα γί σύμφωνα με: νονται σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και το
   . . .       αντί σύμφωνα με: στοιχο άρθρο της του έργου: Ε Σ Υ Η πληρωμή του  κατασκευής του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικού τιμήματος του έργου: θα

  γί σύμφωνα με: νεται σε EURO.

 9:   –    Άρθρο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμπλή διαδικασία  για την επιλογή ρωση αποσαφή διαδικασία  για την επιλογή νιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 

  Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή75         ,τηρώντας του έργου: τις του έργου: αρχές του έργου: της του έργου: ί σύμφωνα με: σης του έργου: μεταχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: και της του έργου: διαφάνειας του έργου:
     ,      ζητά από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: όταν οι πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: ή η τεκμηρί σύμφωνα με: ωση
         ,που  κατασκευής του έργου: πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται εί σύμφωνα με: ναι ή εμφανί σύμφωνα με: ζονται ελλιπεί σύμφωνα με: ς του έργου: ή λανθασμένες του έργου:

   ,     ,  συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων εκεί σύμφωνα με: νων στο ΕΕΕΣ ή όταν λεί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένα έγγραφα να
,   ,        υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν να συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνου  κατασκευής του έργου:ν να αποσαφηνί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν ή να ολοκληρώνου  κατασκευής του έργου:ν τις του έργου: σχετικές του έργου:
  ,       (10)  πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: ή τεκμηρί σύμφωνα με: ωση εντός του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: όχι μικρότερης του έργου: των δέκα ημερών και

    (20)       όχι μεγαλύτερης του έργου: των εί σύμφωνα με: κοσι ημερών από την ημερομηνί σύμφωνα με: α κοινοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τούς του έργου:
  ,     «  »  της του έργου: σχετικής του έργου: πρόσκλησης του έργου: μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου:

,           102υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις του έργου: διατάξεις του έργου: των άρθρων
 103   . 4412/2016.και του  κατασκευής του έργου: ν

           Η συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητεί σύμφωνα με: ται και γί σύμφωνα με: νεται αποδεκτή υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση
             ότι δεν τροποποιεί σύμφωνα με: ται η προσφορά του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεί σύμφωνα με: α ή

,        δεδομένα των οποί σύμφωνα με: ων εί σύμφωνα με: ναι αντικειμενικά εξακριβ) τους όρους της παρούσαςώσιμος του έργου: ο προγενέστερος του έργου:
         χαρακτήρας του έργου: σε σχέση με το πέρας του έργου: της του έργου: καταληκτικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου:

.          ,προσφορών Τα ανωτέρω ισχύου  κατασκευής του έργου:ν κατ΄ όλη τη διάρκεια της αναλογί σύμφωνα με: αν και για τυ  κατασκευής του έργου:χόν ελλεί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου:σες του έργου: δηλώσεις του έργου:
       .υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση ότι β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνου  κατασκευής του έργου:ν γεγονότα αντικειμενικώς του έργου: εξακριβ) τους όρους της παρούσαςώσιμα 76
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 10:     - Άρθρο Απόφαση ανάληψης αξίας  υποχρέωσης αξίας    Έγκριση δέσμευσης αξίας  πίστωσης αξίας  

         . .  Για την παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α έχει εκδοθεί σύμφωνα με: η απόφαση με αρ πρωτ 11626/25-05-2022 για
  /        202την ανάληψη υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: έγκριση δέσμευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: πί σύμφωνα με: στωσης του έργου: για το οικονομικό έτος του έργου: 2
  .  και με αρ /754Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας          . . .καταχώρηση στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ο εγκρί σύμφωνα με: σεων και εντολών πληρωμής του έργου: της του έργου: ΔΟΥ

(  :  . .  ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ με αρ πρωτ 11639/25-05-2022  (  0 -Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΨΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν ΨΩΞΕ ΨΚΨ).77 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ’ ΄

 11:  , , ,    Άρθρο Τίτλος αξίας  προϋπολογισμός αξίας  τόπος αξίας  περιγραφή διαδικασία  για την επιλογή και ουσιώδη
  χαρακτηριστικά του έργου

  Τίτλος αξίας  του έργου

    : Ο τί σύμφωνα με: τλος του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι
«    &  ΑΝΑΚΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΥΗΠΑΛΑΙΩΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΝΤΗΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΟΔΙΚΟΥ

  2022ΔΙΚΤΥΟΥ  ».

11.1.    Προϋπολογισμός αξίας  Δημοπράτησης αξίας  του έργου (   εκτιμώμενη αξία της αξίας  
)σύμβασης αξίας  

      Ο προϋπολογισμός του έργου: δημοπράτησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ανέρχεται σε78  483.870,97 Ευ  κατασκευής του έργου:ρώ
  :και αναλύεται σε

 Δαπάνη Εργασιών 346.095,00
     ( . .+ . .) Γενικά έξοδα και Όφελος του έργου: εργολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου: ΓΕ ΟΕ 62.297,10 

Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπρόβ) τους όρους της παρούσαςλεπτα79 (  .....        . .ποσοστού επί σύμφωνα με: της του έργου: δαπάνης του έργου: εργασιών και του  κατασκευής του έργου: κονδυ  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Γ Ε
+ . .)  ΟΕ 61.258,82,          156που  κατασκευής του έργου: αναλώνονται σύμφωνα με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

. 3.( ) παρ α του  κατασκευής του έργου: . 4412/2016. ν

.............................................................80

   &  : Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπολογιστικά χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: ΓΕ ΟΕ 12.000,00€
 &   :ΓΕ ΟΕ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπολογιστικών  2.160,00 €

        Στο ανωτέρω ποσό προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται αναθεώρηση στις του έργου: τιμές του έργου: ποσού 60,05
    153  . 4412/2016.σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν

   ( ),  (  ),     Ρήτρα πρόσθετης του έργου: καταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: πριμ εφόσον προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται σύμφωνα με το
 149  . 4412/2016    16  άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και το άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:

11.2.    Τόπος αξίας  εκτέλεσης αξίας  του έργου 

   ΔΗΜΟΣΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΟΥΦΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΗΡΟΥ

11.3.      Περιγραφή διαδικασία  για την επιλογή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

       -Η μελέτη αυτή διαδικασία  για την επιλογή αφορά την ανακατασκευή διαδικασία  για την επιλογή παλαιών οδοστρωμάτων

        με τοπικές αξίας  επεμβάσεις αξίας  σε λακκούβες αξίας  ή διαδικασία  για την επιλογή και αποκατάσταση στο

  -   ,   σύνολο της αξίας  οδού που λόγω παλαιότητας αξίας  αυξημένης αξίας  κυκλοφορίας αξίας  

      και συνεχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  χρή διαδικασία  για την επιλογή σης αξίας  υφίστανται καθημερινά καταπονή διαδικασία  για την επιλογή σεις αξίας  που

      . έχουνως αξίας  αποτέλεσμα τηφυσιολογική διαδικασία  για την επιλογή φθορά τους αξίας  

Επισημαίνεται ,        ότι το φυ  κατασκευής του έργου:σικό και οικονομικό αντικεί σύμφωνα με: μενο των δημοπρατούμενων
           έργων δεν πρέπει να μεταβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται ου  κατασκευής του έργου:σιωδώς του έργου: κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου: της του έργου:

,      .  4    132 .  4412/2016.  σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: κατά τα οριζόμενα στην παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν Δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα
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 ,       132μεταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:φί σύμφωνα με: σταται μόνο υ  κατασκευής του έργου:πό τις του έργου: προϋποθέσεις του έργου: των άρθρων 81  156 . 4412/2016.και ν

    «  »   Επιτρέπεται η χρήση των επί σύμφωνα με: έλασσον δαπανών     με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και
περιορισμούς του έργου::

    «  »  ,     Δεν τροποποιεί σύμφωνα με: ται το β) τους όρους της παρούσαςασικό σχέδιο της του έργου: προκήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: ούτε οι προδιαγραφές του έργου: του  κατασκευής του έργου:
,      ,    έργου  κατασκευής του έργου: όπως του έργου: περιγράφονται στα συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη ούτε καταργεί σύμφωνα με: ται ομάδα

   .εργασιών της του έργου: αρχικής του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:  

    ,     .Δεν θί σύμφωνα με: γεται η πληρότητα ποιότητα και λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητα του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:  

            Δεν χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται για την πληρωμή νέων εργασιών που  κατασκευής του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:πήρχαν στην αρχική
.σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση  

-     ,      Δεν υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει η δαπάνη αυ  κατασκευής του έργου:τή κατά τον τελικό εγκεκριμένο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνακεφαλαιωτικό
   ,      (20%)   Πί σύμφωνα με: νακα Εργασιών του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ποσοστό εί σύμφωνα με: κοσι τοις του έργου: εκατό της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου:

     ,  ,     δαπάνης του έργου: ομάδας του έργου: εργασιών του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις του έργου: εκατό
(10%)        . . .,   της του έργου: δαπάνης του έργου: της του έργου: αρχικής του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αναθεώρηση τιμών

  .      και απρόβ) τους όρους της παρούσαςλεπτες του έργου: δαπάνες του έργου: Στην αθροιστική αυ  κατασκευής του έργου:τή ανακεφαλαί σύμφωνα με: ωση λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται
          .υ  κατασκευής του έργου:πόψη μόνο οι μεταφορές του έργου: δαπάνης του έργου: από μί σύμφωνα με: α ομάδα εργασιών σε άλλη

   ,       (20%  Τα ποσά που  κατασκευής του έργου: εξοικονομούνται εφόσον υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τα ανωτέρω όρια ή και
10%),          . . .,μειώνου  κατασκευής του έργου:ν ισόποσα τη δαπάνη της του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

   .     «   »αναθεωρήσεις του έργου: και απρόβ) τους όρους της παρούσαςλεπτες του έργου: δαπάνες του έργου: Για τη χρήση των επί σύμφωνα με: έλασσον δαπανών
         , απαιτεί σύμφωνα με: ται σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση η σύμφωνη γνώμη του  κατασκευής του έργου: Τεχνικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ύστερα

    .από εισήγηση του  κατασκευής του έργου: φορέα υ  κατασκευής του έργου:λοποί σύμφωνα με: ησης του έργου:
         Ο προϋπολογισμός του έργου: των έργων στα οποί σύμφωνα με: α εφαρμόζεται η παράγραφος του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή

   ,       αναλύεται σε Οομάδες του έργου: εργασιών οι οποί σύμφωνα με: ες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντί σύμφωνα με: θενται από εργασί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:
        ,  υ  κατασκευής του έργου:πάγονται σε ενιαί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποσύνολα του  κατασκευής του έργου: τεχνικού αντικειμένου  κατασκευής του έργου: των έργων έχου  κατασκευής του έργου:ν

          παρόμοιο τρόπο κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: και επιδέχονται το ί σύμφωνα με: διο ποσοστό έκπτωσης του έργου: στις του έργου: τιμές του έργου:
 .  μονάδας του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:   Με την  .με αριθμ  / .38107/  466/2017   ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφαση του  κατασκευής του έργου:
    (Υπου  κατασκευής του έργου:ργού Υποδομών και Μεταφορών B  1956)  ΄ όλη τη διάρκεια της «  «  »Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ομάδων εργασιών

         . 4412/2016»ανά κατηγορία έργων για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων του ν ,  η οποί σύμφωνα με: α
       ,      έχει εφαρμογή σε όλα τα ως του έργου: άνω έργα προσδιορί σύμφωνα με: ζονται οι ομάδες του έργου: εργασιών ανά

 .κατηγορί σύμφωνα με: α έργων

 12:    Άρθρο Προθεσμία εκτέλεσης αξίας  του έργου

     ,   Η συ  κατασκευής του έργου:νολική προθεσμί σύμφωνα με: α εκτέλεσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται σε  (09)ΕΝΝΕΑ  ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  από
    την ημέρα υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:82

          . . .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναλυ  κατασκευής του έργου:τικότερα στοιχεί σύμφωνα με: α για τις του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στην Ε Σ Υ

 13:    -   Άρθρο Διαδικασία σύναψης αξίας  σύμβασης αξίας  Όροι υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  προσφορών

13.1    ,       «  »Η επιλογή του  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναδόχου  κατασκευής του έργου: θα γί σύμφωνα με: νει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασί σύμφωνα με: α
  27  . 4412/2016       .του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν και υ  κατασκευής του έργου:πό τις του έργου: προϋποθέσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού

 
13.2      ,    Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: και

       95  .  2.( )   .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο παρ α του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016,    . 3.5 .     . καθώς του έργου: και στην παρ περ γ έως του έργου: στ της του έργου: παρούσας του έργου:

 . 
13.3        . Κάθε προσφέρων μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει μόνο μί σύμφωνα με: α προσφορά 83

13.4     Δεν επιτρέπεται η υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή εναλλακτικών προσφορ .ών 84
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13.5          .Δε γί σύμφωνα με: νονται δεκτές του έργου: προσφορές του έργου: για μέρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: αντικειμένου  κατασκευής του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

 14:  Άρθρο Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ριο Ανάθεσης αξίας  

           Κριτήριο για την ανάθεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι η πλέον συ  κατασκευής του έργου:μφέρου  κατασκευής του έργου:σα από οικονομική
     (  ).άποψη προσφορά μόνο β) τους όρους της παρούσαςάσει τιμής του έργου: χαμηλότερη τιμή

 15:   Άρθρο Εγγύηση συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  

15.1          Για την συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί σύμφωνα με: ται η κατάθεση από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
  ,      .  1  συ  κατασκευής του έργου:μμετέχοντες του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: κατά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου:

 72άρθρου  κατασκευής του έργου:   .  4412/2016,    ,  του  κατασκευής του έργου: ν εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικής του έργου: επιστολής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: που  κατασκευής του έργου:
    ανέρχεται στο ποσό των 9.677,42 ευ  κατασκευής του έργου:ρώ85.(συμπληρώνεται

  ) αριθμητικώς αξίας  και ολογράφως αξίας  

    ,    Στην περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
          περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: όλων

      των οικονομικών φορέων που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στην ένωση .

15.2     ,    Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν σύμφωνα με το
 72 . 12  . 4412/2016, ’    :άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν κατ ελάχιστον τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα στοιχεί σύμφωνα με: α

)   ,α την ημερομηνί σύμφωνα με: α έκδοσης του έργου:
)  ,β) τους όρους της παρούσας τον εκδότη
)             γ την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή ή τον κύριο του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ή το φορέα κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου:

 έργου  κατασκευής του έργου:    &ΑΝΑΚΑΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ
    2022Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΝΤΗΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΟΔΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ,     ,προς του έργου: τον οποί σύμφωνα με: ο απευ  κατασκευής του έργου:θύνονται

)    ,δ τον αριθμό της του έργου: εγγύησης του έργου:
)      ,ε το ποσό που  κατασκευής του έργου: καλύπτει η εγγύηση

)    ,   . . .      στ την πλήρη επωνυ  κατασκευής του έργου:μί σύμφωνα με: α τον Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΦΜ και τη διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση του  κατασκευής του έργου: οικονομικού
       (   φορέα υ  κατασκευής του έργου:πέρ του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται η εγγύηση στην περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου:

        ),αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου:
)   : )      ,ζ του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ότι αα η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
         ο δε εκδότης του έργου: παραιτεί σύμφωνα με: ται του  κατασκευής του έργου: δικαιώματος του έργου: της του έργου: διαιρέσεως του έργου: και της του έργου:

,   )      ,    διζήσεως του έργου: και β) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσας ότι σε περί σύμφωνα με: πτωση κατάπτωσης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: το ποσό της του έργου:
      .κατάπτωσης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος του έργου: χαρτοσήμου  κατασκευής του έργου:  (Η

.υ  κατασκευής του έργου:ποπερ          αα΄ όλη τη διάρκεια της δεν εφαρμόζεται για τις του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: παρέχονται με
     ).γραμμάτιο του  κατασκευής του έργου: Ταμεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Παρακαταθηκών και Δανεί σύμφωνα με: ων

)      (  ,  ,    )   η τα στοιχεί σύμφωνα με: α της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: αριθμός του έργου: έτος του έργου: τί σύμφωνα με: τλος του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: και την
   ,καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών

)         ,θ την ημερομηνί σύμφωνα με: α λήξης του έργου: ή τον χρόνο ισχύος του έργου: της του έργου: εγγύησης του έργου:
)          ι την ανάληψη υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: από τον εκδότη της του έργου: εγγύησης του έργου: να καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει

         (5)    το ποσό της του έργου: εγγύησης του έργου: ολικά ή μερικά εντός του έργου: πέντε ημερών μετά από
       .απλή έγγραφη ειδοποί σύμφωνα με: ηση εκεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου: προς του έργου: τον οποί σύμφωνα με: ο απευ  κατασκευής του έργου:θύνεται

                   
15.3          (30)Η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πρέπει να ισχύει του  κατασκευής του έργου:λάχιστον για τριάντα

           19 ημέρες του έργου: μετά τη λήξη του  κατασκευής του έργου: χρόνου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου:
,    παρούσας του έργου: ήτοι μέχρι 11/11/2023     .  άλλως του έργου: η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται Η

  ,      ,     αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: πριν τη λήξη της του έργου: προσφοράς του έργου: να ζητά από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
  ,    ,    προσφέροντες του έργου: να παρατεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν πριν τη λήξη του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: τη διάρκεια ισχύος του έργου: της του έργου:

    .προσφοράς του έργου: και της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
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15.4    ,   :Η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει αν ο προσφέρων
         , αποσύρει την προσφορά του  κατασκευής του έργου: κατά τη διάρκεια ισχύος του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου:
 ,    ,      παρέχει εν γνώσει του  κατασκευής του έργου: ψευ  κατασκευής του έργου:δή στοιχεί σύμφωνα με: α ή πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:

   22 αναφέρονται στο άρθρο
        23  δεν προσκομί σύμφωνα με: σει εγκαί σύμφωνα με: ρως του έργου: τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο της του έργου:

 παρούσας του έργου: δικαιολογητικά
    . 3, 4  5   103  . 4412/2016,στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: των παρ και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

       περί σύμφωνα με: πρόσκλησης του έργου: για υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό
,  ,       ,ανάδοχο αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
    4.2  ,    σύμφωνα με τα άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: διαπιστωθεί σύμφωνα με: ότι τα στοιχεί σύμφωνα με: α

       ,    που  κατασκευής του έργου: δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ εί σύμφωνα με: ναι εκ προθέσεως του έργου: απατηλά ή ότι έχου  κατασκευής του έργου:ν
   ,   ,    υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: πλαστά αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α ή αν από τα παραπάνω

     , δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: προσκομί σύμφωνα με: σθηκαν νομί σύμφωνα με: μως του έργου: και εμπροθέσμως του έργου: δεν
         18αποδεικνύεται η μη συ  κατασκευής του έργου:νδρομή των λόγων αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

         ,ή η πλήρωση μιας του έργου: ή περισσότερων από τις του έργου: απαιτήσεις του έργου: των
       .δεν προσέλθει εγκαί σύμφωνα με: ρως του έργου: για υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού
         . 46  .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της του έργου: περ της του έργου: παρ

1  2  . 4412/2016του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
        δεν ανταποκριθεί σύμφωνα με: στη σχετική πρόσκληση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:

  ,    4.1  ( )    εντός του έργου: της του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενης του έργου: στο άρθρο η προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: και δεν
 ,     υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει εξηγήσεις του έργου: σε περί σύμφωνα με: πτωση ασυ  κατασκευής του έργου:νήθιστα χαμηλής του έργου:

,προσφοράς του έργου: 86

15.5         Η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση
 της του έργου: εγγύησης του έργου:

 .καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου:
      ,Η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: επιστρέφεται στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λοιπούς του έργου: προσφέροντες του έργου:

       72  . 4412/2016σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν 87.

 16:   –   -  Άρθρο Χορή διαδικασία  για την επιλογή γησηΠροκαταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  ΕγγύησηΠροκαταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Ρή διαδικασία  για την επιλογή τρα
  ( )πρόσθετης αξίας  καταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Πριμ

……………………………………………………………………………………………………..
 

 17:       Άρθρο Εγγυή διαδικασία  για την επιλογή σεις αξίας  καλή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  εκτέλεσης αξίας  και λειτουργίας αξίας  του έργου

17.1          Για την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: απαιτεί σύμφωνα με: ται η παροχή εγγύησης του έργου: καλής του έργου:
,      72  .  4   .  4412/2016,     εκτέλεσης του έργου: σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν το ύψος του έργου: της του έργου: οποί σύμφωνα με: ας του έργου:

    5%         (  καθορί σύμφωνα με: ζεται σε ποσοστό επί σύμφωνα με: της του έργου: εκτιμώμενης του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή του  κατασκευής του έργου:
  ,      ),   τμήματος του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σε περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποδιαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: σε τμήματα χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να

   ,   . . .   συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τα δικαιώματα προαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: Φ Π Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και κατατί σύμφωνα με: θεται
     μέχρι και την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού88 .

        132 . 4412/2016,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση τροποποί σύμφωνα με: ησης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: κατά το άρθρο ν η οποί σύμφωνα με: α
    ,       συ  κατασκευής του έργου:νεπάγεται αύξηση της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή οφεί σύμφωνα με: λει να απαιτεί σύμφωνα με: 

    ,       από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή της του έργου: τροποποιημένης του έργου:
,          5%σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματική εγγύηση το ύψος του έργου: της του έργου: οποί σύμφωνα με: ας του έργου: ανέρχεται σε ποσοστό

        ,  .επί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ποσού της του έργου: αύξησης του έργου: της του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

      ’   Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν κατ ελάχιστον τα
   15.2   αναφερόμενα στην παράγραφο της του έργου: παρούσας του έργου: ,    .  ( ),πλην της του έργου: περ η  και

,         .επιπρόσθετα τον αριθμό και τον τί σύμφωνα με: τλο της του έργου: σχετικής του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
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          Η εγγύηση καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: καλύπτει συ  κατασκευής του έργου:νολικά και χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: διακρί σύμφωνα με: σεις του έργου:
           την εφαρμογή όλων των όρων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και κάθε απαί σύμφωνα με: τηση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:

        .αρχής του έργου: ή του  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: έναντι του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου:

           Ο χρόνος του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: εγγύησης του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι μεγαλύτερος του έργου: κατά
 (3)         ,  τρεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:λάχιστον μήνες του έργου: από το άθροισμα της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου:

        , οριακής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: και του  κατασκευής του έργου: χρόνου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντήρησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα
   171  . 4412      .με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και τα έγγραφα της του έργου: παρούσας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

        ,  Η εγγύηση καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: στην
        ,   περί σύμφωνα με: πτωση παράβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: από τον ανάδοχο των όρων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή
 .ειδικότερα ορί σύμφωνα με: ζει

    ,    Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:ν με αιτιολογημένη απόφαση
  ,         της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η οποί σύμφωνα με: α εκδί σύμφωνα με: δεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της του έργου:

 .Διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: Υπηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: 89

,         ,  Ειδικά σε περί σύμφωνα με: πτωση οριστικοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: της του έργου: απόφασης του έργου: έκπτωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου: το
        ,    σύνολο των εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων για την καλή εκτέλεση του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ του  κατασκευής του έργου:

  ,    ,      κυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ως του έργου: ειδική ποινική ρήτρα και κατά μέγιστο μέχρι το υ  κατασκευής του έργου:πολειπόμενο
          προς του έργου: κατασκευ  κατασκευής του έργου:ή ποσό της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και εφόσον ληφθεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:πόψη προς του έργου: επιστροφή

 .αρνητικός του έργου: λογαριασμός του έργου: 90

   ,      Η εγγύηση καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της του έργου:
,     132   .  4412/2016,      σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: κατά το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν μειώνεται αμέσως του έργου: μετά από την

       ,   έγκριση της του έργου: τελικής του έργου: επιμέτρησης του έργου: από τη διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σα υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α κατά ποσοστό
   (70%)   .εβ) τους όρους της παρούσαςδομήντα τοις του έργου: εκατό της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νολικής του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: 91 

        ,Το σύνολο των εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: επιστρέφεται χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: καθυ  κατασκευής του έργου:στέρηση
           αμέσως του έργου: μετά από την έγκριση του  κατασκευής του έργου: πρωτοκόλλου  κατασκευής του έργου: παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: και την έγκριση του  κατασκευής του έργου:
   .τελικού λογαριασμού του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

17.2   Εγγύηση καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου:

..........................................92

17. 3    .  12   152  .  4412/2016,   Οι κρατήσεις του έργου: της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: λογαριασμών
 ,        ,και πιστοποιήσεων μπορεί σύμφωνα με: να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο

  ,     .     μερικά ή ολικά με ισόποση εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: περιορί σύμφωνα με: ζονται
     (5%)       κατά ποσοστό πέντε τοις του έργου: εκατό επί σύμφωνα με: της του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: των εργασιών που  κατασκευής του έργου:

     .   περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςλημένες του έργου: στην υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α επιμετρήσεις του έργου: Η μεί σύμφωνα με: ωση
    ,      ,  αποφασί σύμφωνα με: ζεται από τη διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σα υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α ύστερα από αί σύμφωνα με: τηση του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου: η

         οποί σύμφωνα με: α συ  κατασκευής του έργου:νοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποί σύμφωνα με: ων έχου  κατασκευής του έργου:ν
  .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: οι επιμετρήσεις του έργου: 93

 17 :  Άρθρο Α Έκδοση εγγυητικών

17. .1Α .      15, 16  17   Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: των άρθρων και εκδί σύμφωνα με: δονται από πιστωτικά
         ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: κατά την έννοια των

     .  1    14   .  4364/  2016  ( 13)  περιπτώσεων β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της και γ΄ όλη τη διάρκεια της της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της που  κατασκευής του έργου:
   -        λειτου  κατασκευής του έργου:ργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της του έργου: Ένωσης του έργου: ή του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Οικονομικού

   -     ,      ,Χώρου  κατασκευής του έργου: ή στα κράτη μέρη της του έργου: ΣΔΣ και έχου  κατασκευής του έργου:ν σύμφωνα με τις του έργου: ισχύου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: διατάξεις του έργου:
  .  ,  ,      . . . . .   το δικαί σύμφωνα με: ωμα αυ  κατασκευής του έργου:τό Μπορούν επί σύμφωνα με: σης του έργου: να εκδί σύμφωνα με: δονται από το Τ Μ Ε Δ Ε ή να

        παρέχονται με γραμμάτιο του  κατασκευής του έργου: Ταμεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Παρακαταθηκών και Δανεί σύμφωνα με: ων με
      .παρακατάθεση σε αυ  κατασκευής του έργου:τό του  κατασκευής του έργου: αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: χρηματικού ποσού 94  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν συ  κατασκευής του έργου:σταθεί σύμφωνα με: 
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      παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης του έργου: χρεογράφων στο Ταμεί σύμφωνα με: ο
  ,         Παρακαταθηκών και Δανεί σύμφωνα με: ων τα τοκομερί σύμφωνα με: δια ή μερί σύμφωνα με: σματα που  κατασκευής του έργου: λήγου  κατασκευής του έργου:ν κατά τη

            διάρκεια της του έργου: εγγύησης του έργου: επιστρέφονται μετά τη λήξη του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στον υ  κατασκευής του έργου:πέρ ου  κατασκευής του έργου: η εγγύηση
 .οικονομικό φορέα

17. .2Α      ’    Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται κατ επιλογή του  κατασκευής του έργου: οικονομικού
/   φορέα αναδόχου  κατασκευής του έργου: από       ,ένα ή περισσότερου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εκδότες του έργου: της του έργου: παραπάνω παραγράφου  κατασκευής του έργου:

   .ανεξαρτήτως του έργου: του  κατασκευής του έργου: ύψου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: των   

          Η αναθέτουσα αρχή διαδικασία  για την επιλογή επικοινωνεί με τους αξίας  φορείς αξίας  που φέρονται να έχουν
   ,     εκδώσει τις αξίας  εγγυητικές αξίας  επιστολές αξίας  προκειμένου να διαπιστώσει την

 εγκυρότητά τους αξίας  95. 

 18:Άρθρο  Ημερομηνί σύμφωνα με: α   και ώρα       λήξης του έργου: της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών-
αποσφράγισης του έργου:

 Ως αξίας  ημερομηνία       και ώρα λή διαδικασία  για την επιλογή ξης αξίας  της αξίας  προθεσμίας αξίας  υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας   των προσφορών96

  ορί σύμφωνα με: ζεται η 12η Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ επτεμβρίου ,  ημέραΔευτέρα    καιώρα 15:00 . .μ μ

        Ως αξίας  ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  αποσφράγισης αξίας  των προσφορών
 ορίζεται η 16  ηΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ επτεμβρίου  ημέραΠαρασκευή διαδικασία  για την επιλογή    καιώρα 14:00 . .μ μ

,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν για λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ανωτέρας του έργου: β) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου:     ή για τεχνικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:    δεν διενεργηθεί σύμφωνα με: η αποσφράγιση
              ,κατά την ορισθεί σύμφωνα με: σα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυ  κατασκευής του έργου:τή δεν έχει υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: καμί σύμφωνα με: α προσφορά

        η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α αντί σύμφωνα με: στοιχα μετατί σύμφωνα με: θενται σε
  ,      .    οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: Η απόφαση αυ  κατασκευής του έργου:τή

  κοινοποιεί σύμφωνα με: ται  στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:,    “ ”,μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α
 (5)       ,     πέντε του  κατασκευής του έργου:λάχιστον εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν τη νέα ημερομηνί σύμφωνα με: α και αναρτάται στο

,     ,  ,   ΚΗΜΔΗΣ στην ιστοσελί σύμφωνα με: δα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: εφόσον διαθέτει καθώς του έργου: και στον
,   ,   “  ”   ειδικό δημόσια προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί σύμφωνα με: διαγωνισμοί σύμφωνα με: της του έργου: πύλης του έργου:

www.promitheus.gov.gr    .         του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν και στη νέα αυ  κατασκευής του έργου:τή ημερομηνί σύμφωνα με: α δεν καταστεί σύμφωνα με: 
        ,   δυ  κατασκευής του έργου:νατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν προσφορές του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να
   ,         ορισθεί σύμφωνα με: και νέα ημερομηνί σύμφωνα με: α εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο

 .  προηγούμενων εδαφί σύμφωνα με: ων         Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: και στη νέα αυ  κατασκευής του έργου:τή ημερομηνί σύμφωνα με: α δεν
         ,καταστεί σύμφωνα με: δυ  κατασκευής του έργου:νατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν προσφορές του έργου:

            διεξάγεται νέα διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: για το εν λόγω έργο με την
         εκ νέου  κατασκευής του έργου: τήρηση όλων των διατυ  κατασκευής του έργου:πώσεων δημοσιότητας του έργου: που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στις του έργου:

   (  ,     διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: επαναληπτικός του έργου: διαγωνισμός του έργου: σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου:
  98 . 1 .   . 4412/2016).του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ περ α του  κατασκευής του έργου: ν

 19:   Άρθρο Χρόνος αξίας  ισχύος αξίας  προσφορών

19.1         Κάθε υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συ  κατασκευής του έργου:μμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
    97  . 4412/2016,  τη διάταξη του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν για διάστημα (13)  ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ μηνών97, από

  την ημερομηνί σύμφωνα με: α    λήξης του έργου: της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου:   .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών

19.2           Προσφορά που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζει χρόνο ισχύος του έργου: μικρότερο από αυ  κατασκευής του έργου:τόν που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στο
    παρόν απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου: μη κανονική98.

19.3 Η   ,        , αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: πριν τη λήξη του  κατασκευής του έργου: χρόνου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: να
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          ζητά από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: να παρατεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τη διάρκεια ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου:
    .  του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: ’       κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ί σύμφωνα με: σο με

   .  19.1  .         το προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενο στην παρ Μετά από τη λήξη και του  κατασκευής του έργου: παραπάνω ανώτατου  κατασκευής του έργου:
     ,    χρονικού ορί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: παράτασης του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: τα αποτελέσματα της του έργου: παρούσας του έργου:

  ,       ,  διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: ματαιώνονται εκτός του έργου: αν η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κρί σύμφωνα με: νει κατά
,  ,         περί σύμφωνα με: πτωση αιτιολογημένα ότι η συ  κατασκευής του έργου:νέχιση της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: εξυ  κατασκευής του έργου:πηρετεί σύμφωνα με: το δημόσιο

,          συ  κατασκευής του έργου:μφέρον οπότε οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στη διαδικασί σύμφωνα με: α μπορούν
      ,      να επιλέξου  κατασκευής του έργου:ν να παρατεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν την προσφορά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εφόσον του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ζητηθεί σύμφωνα με: πριν από την

        .  πάροδο του  κατασκευής του έργου: ανωτέρω ανώτατου  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: παράτασης του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: Η
         διαδικασί σύμφωνα με: α ανάθεσης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεχί σύμφωνα με: ζεται με όσου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: παρέτειναν τις του έργου: προσφορές του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και

    .αποκλεί σύμφωνα με: ονται οι λοιποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:

19.4            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν λήξει ο χρόνος του έργου: ισχύος του έργου: των προσφορών και δεν ζητηθεί σύμφωνα με: παράταση της του έργου:
,     ,     ,   προσφοράς του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της του έργου: εφόσον η

      ,   ,   εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εξυ  κατασκευής του έργου:πηρετεί σύμφωνα με: το δημόσιο συ  κατασκευής του έργου:μφέρον να ζητήσει εκ των
,          υ  κατασκευής του έργου:στέρων από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στη διαδικασί σύμφωνα με: α να

      ,     παρατεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τον χρόνο ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και της του έργου: εγγύησης του έργου:
,        ,  συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: οπότε η διαδικασί σύμφωνα με: α συ  κατασκευής του έργου:νεχί σύμφωνα με: ζεται με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: οι οποί σύμφωνα με: οι

   .προέβ) τους όρους της παρούσαςησαν στις του έργου: ανωτέρω ενέργειες του έργου:

 20: /  Άρθρο Δημοσιότητα Δαπάνες αξίας  δημοσίευσης αξίας  

1.      .Ηπαρούσα Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

2.         Τα έγγραφα της του έργου: παρούσας του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: καταχωρήθηκαν στο
    -      σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με Συ  κατασκευής του έργου:στημικό Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςύξοντα

 Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςριθμό 189337,      (www.promitheus.gov.gr) και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυ  κατασκευής του έργου:ακή Πύλη του  κατασκευής του έργου:
 .ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

3.      (www.Στην ιστοσελί σύμφωνα με: δα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: palaiofaliro.gr),  (   ),εφόσον διαθέτει
  ,        2  αναρτάται σχετική ενημέρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της του έργου:

παρούσας του έργου:. 

4. Π        ερί σύμφωνα με: ληψη της του έργου: παρούσας του έργου: Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο99,
    66  .  4412/2016      “ ”σύμφωνα με το άρθρο ν και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια

diavgeia.gov.gr., 

          Τα έξοδα των εκ της του έργου: κεί σύμφωνα με: μενης του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: απαραί σύμφωνα με: τητων δημοσιεύσεων της του έργου: περί σύμφωνα με: ληψης του έργου:
     ,     της του έργου: δημοπρασί σύμφωνα με: ας του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α αναδεί σύμφωνα με: χθηκε ανάδοχος του έργου: β) τους όρους της παρούσαςαρύνου  κατασκευής του έργου:ν τον ί σύμφωνα με: διο και

       .    εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: Τα έξοδα δημοσιεύσεων
         ,   των τυ  κατασκευής του έργου:χόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: καθώς του έργου: και τα

          έξοδα των μη απαραί σύμφωνα με: τητων εκ του  κατασκευής του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου: δημοσιεύσεων β) τους όρους της παρούσαςαρύνου  κατασκευής του έργου:ν την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα
       .αρχή και καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από τις του έργου: πιστώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

 20A:       Άρθρο Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφωντης αξίας  σύμβασης αξίας  100

……………………………………………………………………………………………………………………………….
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

        14   ,  Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση ανατί σύμφωνα με: θεται β) τους όρους της παρούσαςάσει του  κατασκευής του έργου: κριτηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: σε
          .   προσφέροντα ο οποί σύμφωνα με: ος του έργου: δεν αποκλεί σύμφωνα με: εται από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή β) τους όρους της παρούσαςάσει της του έργου: παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

22         . , ,      22της του έργου: παρούσας του έργου: και πληροί σύμφωνα με: τα κριτήρια επιλογής του έργου: των παρ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Γ Δ και Ε του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:
 .της του έργου: παρούσας του έργου:

 21:    Άρθρο Δικαιούμενοι συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  στη διαδικασ   ία σύναψης αξίας  σύμβασης αξίας   

21.1       ,   Δικαί σύμφωνα με: ωμα συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν φυ  κατασκευής του έργου:σικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τών 101   που  κατασκευής του έργου:
  /   δραστηριοποιούνται στην κατηγορί σύμφωνα με: α ες του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  102   και που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι

 εγκατεστημένα σε103:
)  -   ,α σε κράτος του έργου: μέλος του έργου: της του έργου: Ένωσης του έργου:
)  -      ( . . .),β) τους όρους της παρούσας σε κράτος του έργου: μέλος του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  κατασκευής του έργου: ΕΟΧ
)           ,      γ σε τρί σύμφωνα με: τες του έργου: χώρες του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πογράψει και κυ  κατασκευής του έργου:ρώσει τη ΣΔΣ στο β) τους όρους της παρούσαςαθμό που  κατασκευής του έργου: η υ  κατασκευής του έργου:πό

       1, 2, 4 , 5, 6  7ανάθεση δημόσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα και 104  και τις του έργου:
        γενικές του έργου: σημειώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος του έργου: I   της του έργου: ως του έργου: άνω

,  Συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ας του έργου: καθώς του έργου: και
)            δ σε τρί σύμφωνα με: τες του έργου: χώρες του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εμπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:ν στην περί σύμφωνα με: πτωση γ΄ όλη τη διάρκεια της της του έργου: παρούσας του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου:

           και έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νάψει διμερεί σύμφωνα με: ς του έργου: ή πολυ  κατασκευής του έργου:μερεί σύμφωνα με: ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: με την Ένωση σε θέματα
   .διαδικασιών ανάθεσης του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

       1,  2,  4,  5,  6  7  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτή διαδικασία  για την επιλογή ματα και και τις αξίας  
        I   ,γενικές αξίας  σημειώσεις αξίας  του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή διαδικασία  για την επιλογή ματος αξίας  της αξίας  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

          καθώς αξίας  και τις αξίας  λοιπές αξίας  διεθνείς αξίας  συμφωνίες αξίας  από τις αξίας  οποίες αξίας  δεσμεύεται η
,        ,   ,  Ένωση οι αναθέτουσες αξίας  αρχές αξίας  επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις αξίας  

         υπηρεσίες αξίας  και τους αξίας  οικονομικούς αξίας  φορείς αξίας  των χωρών που έχουν υπογράψει
         τις αξίας  εν λόγω συμφωνίες αξίας  μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή διαδικασία  για την επιλογή με αυτή διαδικασία  για την επιλογή ν που

   ,   ,      επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις αξίας  υπηρεσίες αξίας  και τους αξίας  οικονομικούς αξίας  
  φορείς αξίας  της αξίας  Ένωσης αξίας  105.

21.2         Οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχει εί σύμφωνα με: τε μεμονωμένα εί σύμφωνα με: τε ως του έργου: μέλος του έργου: ένωσης του έργου:106,

21.3  Οι ενώσεις του έργου:        .  2, 3  4οικονομικών φορέων συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: των παρ και
  19   . 1 ( )  ( )    76   . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: και των παρ γ και ε του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
           Δεν απαιτεί σύμφωνα με: ται από τις του έργου: εν λόγω ενώσεις του έργου: να περιβ) τους όρους της παρούσαςληθούν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένη νομική μορφή

   .         για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφοράς του έργου: Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: η ένωση αναδειχθεί σύμφωνα με: ανάδοχος του έργου: η νομική
             της του έργου: μορφή πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι τέτοια που  κατασκευής του έργου: να εξασφαλί σύμφωνα με: ζεται η ύπαρξη ενός του έργου: και μοναδικού

     (  ).φορολογικού μητρώου  κατασκευής του έργου: για την ένωση πχ κοινοπραξί σύμφωνα με: α

 22:    Άρθρο Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια ποιοτική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  

         Οι μεμονωμένοι προσφέροντες του έργου: πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής του έργου:
. επιλογής του έργου:

    ,    :Στην περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων ισχύου  κατασκευής του έργου:ν τα εξής του έργου:

-        22    ,     αναφορικά με τις του έργου: απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: θα πρέπει να
      ικανοποιούνται από κάθε μέλος του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου:

-       22.   ,    αναφορικά με τις του έργου: απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν της του έργου: παρούσας του έργου: κάθε μέλος του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου:
        θα πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο,   σύμφωνα με τα

    ειδικότερα στο ως του έργου: άνω άρθρο,         του  κατασκευής του έργου:λάχιστον σε μια από τις του έργου: κατηγορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορά στο
  . ,       υ  κατασκευής του έργου:πό ανάθεση έργο Περαιτέρω αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες του έργου: οι κατηγορί σύμφωνα με: ες του έργου:
 . του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:
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22. .  Α Λόγοι αποκλεισμού

  Κάθε προσφέρων αποκλείεται       από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στην παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου:
,      (      σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εφόσον συ  κατασκευής του έργου:ντρέχει στο πρόσωπό του  κατασκευής του έργου: αν πρόκειται για μεμονωμένο φυ  κατασκευής του έργου:σικό ή

 )         (     νομικό πρόσωπο ή σε ένα από τα μέλη του  κατασκευής του έργου: αν πρόκειται περί σύμφωνα με: ένωσης του έργου: οικονομικών
)       :φορέων ένας του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: των παρακάτω περιπτώσεων

22.A.1.      Όταν υ  κατασκευής του έργου:πάρχει εις του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: αμετάκλητη107     καταδικαστική απόφαση για ένα από
   :τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα εγκλήματα

)α     συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή σε εγκληματική διαδικασία  για την επιλογή οργάνωση,       2  όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της του έργου:
-  2008/841/     24   2008,   απόφασης του έργου: πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου: Οκτωβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για την

   (  καταπολέμηση του  κατασκευής του έργου: οργανωμένου  κατασκευής του έργου: εγκλήματος του έργου: ΕΕ L 300   11.11.2008  .42),της του έργου: σ   και τα
   187    (  ),εγκλήματα του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ποινικού Κώδικα εγκληματική οργάνωση

)β   ,  ενεργητική διαδικασία  για την επιλογή δωροδοκία     3     όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: περί σύμφωνα με: της του έργου:
  ,       καταπολέμησης του έργου: της του έργου: δωροδοκί σύμφωνα με: ας του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α ενέχονται υ  κατασκευής του έργου:πάλληλοι των Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκών

   -    (  Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της του έργου: Ένωσης του έργου: ΕΕ C 195  25.6.1997, . 1)   .της του έργου: σ και στην παρ
1   2  -  2003/568/     22  του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: απόφασης του έργου: πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ας του έργου: Ιου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
2003,          (  για την καταπολέμηση της του έργου: δωροδοκί σύμφωνα με: ας του έργου: στον ιδιωτικό τομέα ΕΕ L 192  της του έργου:
31.7.2003, . 54),          ,σ καθώς του έργου: και όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο εθνικό δί σύμφωνα με: καιο του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα  και

    159  (   ),  236 (τα εγκλήματα των άρθρων Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας δωροδοκί σύμφωνα με: α πολιτικών προσώπων δωροδοκί σύμφωνα με: α
),  237 .  2-4 (   ),  237  .  2  (υ  κατασκευής του έργου:παλλήλου  κατασκευής του έργου: παρ δωροδοκί σύμφωνα με: α δικαστικών λειτου  κατασκευής του έργου:ργών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας παρ εμπορί σύμφωνα με: α

 –  ),  396  .  2  (    )   επιρροής του έργου: μεσάζοντες του έργου: παρ δωροδοκί σύμφωνα με: α στον ιδιωτικό τομέα του  κατασκευής του έργου: Ποινικού
,Κώδικα

) ,γ απάτη            εις του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: των οικονομικών συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων της του έργου: Ένωσης του έργου: κατά την έννοια των
 3   4    ( )  2017/1371      άρθρων και της του έργου: Οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου:

  5Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου:  2017     ,    Ιου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: σχετικά με την καταπολέμηση μέσω του  κατασκευής του έργου: ποινικού
,           (δικαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: απάτης του έργου: εις του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: των οικονομικών συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων της του έργου: Ένωσης του έργου: L

198/28.07.2017)      159  (   ),και τα εγκλήματα των άρθρων Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας δωροδοκί σύμφωνα με: α πολιτικών προσώπων
216 ( ), 236 (  ), 237 . 2-4 (  πλαστογραφί σύμφωνα με: α δωροδοκί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:παλλήλου  κατασκευής του έργου: παρ δωροδοκί σύμφωνα με: α δικαστικών

),  242  (  ,   . .)  374  (  ),  375λειτου  κατασκευής του έργου:ργών ψευ  κατασκευής του έργου:δής του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση νόθευ  κατασκευής του έργου:ση κ λπ διακεκριμένη κλοπή
( ),  386  ( ),  386  (   ),  386  (    υ  κατασκευής του έργου:πεξαί σύμφωνα με: ρεση απάτη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας απάτη με υ  κατασκευής του έργου:πολογιστή Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν απάτη σχετική με τις του έργου:

),  390  ( )        155  .  επιχορηγήσεις του έργου: απιστί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: Ποινικού Κώδικα και των άρθρων επ του  κατασκευής του έργου:
   ( .  2960/2001, ’  265),      Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας όταν αυ  κατασκευής του έργου:τά στρέφονται κατά των

         οικονομικών συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Ένωσης του έργου: ή συ  κατασκευής του έργου:νδέονται με την προσβ) τους όρους της παρούσαςολή
  ,        23  (αυ  κατασκευής του έργου:τών των συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων καθώς του έργου: και τα εγκλήματα των άρθρων διασυ  κατασκευής του έργου:νοριακή
    )  24 (      απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και επικου  κατασκευής του έργου:ρικές του έργου: διατάξεις του έργου: για την ποινική προστασί σύμφωνα με: α

     )  . 4689/2020 ( ’ 103),των οικονομικών συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:Ένωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)      δ τρομοκρατικά εγκλή διαδικασία  για την επιλογή ματα ή διαδικασία  για την επιλογή εγκλή διαδικασία  για την επιλογή ματα συνδεόμενα  με τρομοκρατικές του έργου:
,  , ,   3-4  5-12   ( )δραστηριότητες του έργου: όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται αντιστοί σύμφωνα με: χως του έργου: στα άρθρα και της του έργου: Οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ

2017/541        15του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου:  2017, Μαρτί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για
        -την καταπολέμηση της του έργου: τρομοκρατί σύμφωνα με: ας του έργου: και την αντικατάσταση της του έργου: απόφασης του έργου: πλαισί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:

2002/475/          2005/671/ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και για την τροποποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: απόφασης του έργου: ΔΕΥ
  (  του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΕΕ L 88/31.03.2017))        ή ηθική αυ  κατασκευής του έργου:του  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: α ή συ  κατασκευής του έργου:νέργεια ή απόπειρα

 ,      14  ,διάπραξης του έργου: εγκλήματος του έργου: όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται στο άρθρο αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου:     και τα εγκλήματα των
 187   187    ,       32-άρθρων Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν του  κατασκευής του έργου: Ποινικού Κώδικα καθώς του έργου: και τα εγκλήματα των άρθρων

35  . 4689/2020 ( ’103),του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)      ε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες αξίας  δραστηριότητες αξίας    ή χρηματοδότηση της του έργου:
,       1    ( )  2015/849  τρομοκρατί σύμφωνα με: ας του έργου: όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται στο άρθρο της του έργου: Οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ του  κατασκευής του έργου:

      20    2015,   Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου: Μαΐου  κατασκευής του έργου: σχετικά με την
       πρόληψη της του έργου: χρησιμοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: χρηματοπιστωτικού συ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: για τη
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         νομιμοποί σύμφωνα με: ηση εσόδων από παράνομες του έργου: δραστηριότητες του έργου: ή για τη χρηματοδότηση της του έργου:
,τρομοκρατί σύμφωνα με: ας του έργου:      ( ) . 648/2012  την τροποποί σύμφωνα με: ηση του  κατασκευής του έργου: κανονισμού ΕΕ αριθμ του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού
   ,       2005/60/  Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και την κατάργηση της του έργου: οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΚ του  κατασκευής του έργου:

        2006/70/  Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και της του έργου: οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΚ της του έργου:
 (  Επιτροπής του έργου: ΕΕ L 141/05.06.2015)      2  39  . 4557/2018και τα εγκλήματα των άρθρων και του  κατασκευής του έργου: ν

( ’ 139), ),Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)        ,στ παιδική διαδικασία  για την επιλογή εργασία και άλλες αξίας  μορφές αξίας  εμπορίας αξίας  ανθρώπων   όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται
  2    2011/36/      στο άρθρο της του έργου: Οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου:

  5   2011,        Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπριλί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για την πρόληψη και την καταπολέμηση της του έργου:
        ,     εμπορί σύμφωνα με: ας του έργου: ανθρώπων και για την προστασί σύμφωνα με: α των θυ  κατασκευής του έργου:μάτων της του έργου: καθώς του έργου: και για την

  -  2002/629/    (  αντικατάσταση της του έργου: απόφασης του έργου: πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΕΕ L 101  της του έργου:
15.4.2011,  .  1),       323     (σ και τα εγκλήματα του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: Ποινικού Κώδικα εμπορί σύμφωνα με: α

).           ανθρώπων Ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αποκλεί σύμφωνα με: εται επί σύμφωνα με: σης του έργου: όταν το πρόσωπο εις του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: του  κατασκευής του έργου:
        ,οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εί σύμφωνα με: ναι μέλος του έργου: του  κατασκευής του έργου: διοικητικού

           διευ  κατασκευής του έργου:θυ  κατασκευής του έργου:ντικού ή εποπτικού οργάνου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α
,      .εκπροσώπησης του έργου: λήψης του έργου: αποφάσεων ή ελέγχου  κατασκευής του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τό

     :Ηυ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση του  κατασκευής του έργου: προηγούμενου  κατασκευής του έργου: εδαφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: αφορά

)      ( . . .),  α Στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: εταιρειών περιορισμένης του έργου: ευ  κατασκευής του έργου:θύνης του έργου: ΕΠΕ προσωπικών εταιρειών
( . . . .) ΟΕ ΕΕ και    ( . .  ),  .Ιδιωτικών Κεφαλαιου  κατασκευής του έργου:χικών Εταιρειών Ι Κ Ε του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: διαχειριστές του έργου:

)     ( . .)    ,   β) τους όρους της παρούσας Στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: ανωνύμων εταιρειών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ τον Διευ  κατασκευής του έργου:θύνοντα Σύμβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λο τα μέλη
  ,του  κατασκευής του έργου: Διοικητικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:          καθώς του έργου: και τα πρόσωπα στα οποί σύμφωνα με: α με απόφαση του  κατασκευής του έργου:

         Διοικητικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: έχει ανατεθεί σύμφωνα με: το σύνολο της του έργου: διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: και εκπροσώπησης του έργου:
 .της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου:

)    ,     , γ Στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: των συ  κατασκευής του έργου:νεταιρισμών τα μέλη του  κατασκευής του έργου: Διοικητικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή

)      ,  ,   ,  δ στις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπες του έργου: περιπτώσεις του έργου: νομικών προσώπων τον κατά περί σύμφωνα με: πτωση νόμιμο
εκπρόσωπο108.

22.A.2

)α             Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: όσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή
           φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: και αυ  κατασκευής του έργου:τό έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με: από δικαστική ή

      ,     διοικητική απόφαση με τελεσί σύμφωνα με: δικη και δεσμευ  κατασκευής του έργου:τική ισχύ σύμφωνα με διατάξεις του έργου: της του έργου:
         /  χώρας του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένος του έργου: ή την εθνική νομοθεσί σύμφωνα με: α ή και

)β               η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να αποδεί σύμφωνα με: ξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
          αθετήσει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: όσον αφορά την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών

 .κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου:

            , Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο προσφέρων εί σύμφωνα με: ναι Έλληνας του έργου: πολί σύμφωνα με: της του έργου: ή έχει την εγκατάστασή του  κατασκευής του έργου: στην Ελλάδα οι
        ,  υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορούν τις του έργου: εισφορές του έργου: κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: καλύπτου  κατασκευής του έργου:ν τόσο

 ,     .την κύρια όσο και την επικου  κατασκευής του έργου:ρική ασφάλιση

   . ’  ’        Οι υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: των περ α και β) τους όρους της παρούσας θεωρεί σύμφωνα με: ται ότι δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν αθετηθεί σύμφωνα με: εφόσον δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν
         καταστεί σύμφωνα με: ληξιπρόθεσμες του έργου: ή εφόσον αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικό διακανονισμό

 .που  κατασκευής του έργου: τηρεί σύμφωνα με: ται

   ,       ,  Δεν αποκλεί σύμφωνα με: εται ο προσφέρων όταν έχει εκπληρώσει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: τε
         ,καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντας του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: φόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή τις του έργου: εισφορές του έργου: κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: που  κατασκευής του έργου: οφεί σύμφωνα με: λει

,  ,      ,συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων κατά περί σύμφωνα με: πτωση των δεδου  κατασκευής του έργου:λευ  κατασκευής του έργου:μένων τόκων ή των προστί σύμφωνα με: μων
        ,εί σύμφωνα με: τε υ  κατασκευής του έργου:παγόμενος του έργου: σε δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικό διακανονισμό για την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:    στο μέτρο που  κατασκευής του έργου:
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     τηρεί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικού κανονισμού109

22.A.3  )  α ’  ,  Κατ εξαί σύμφωνα με: ρεση       για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πιο κάτω επιτακτικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δημόσιου  κατασκευής του έργου:
............συ  κατασκευής του έργου:μφέροντος του έργου: 110 (       ,  όπως του έργου: δημόσιας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:γεί σύμφωνα με: ας του έργου: ή προστασί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου: περιβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντος του έργου: οι οποί σύμφωνα με: οι

     )     συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται από την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1
 και 22.A.2.

[        ,    Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα διαγράφεται η περίπτωση
]α . 

)β  ’  ,   Κατ εξαί σύμφωνα με: ρεση όταν   ο αποκλεισμός του έργου:  εί σύμφωνα με: ναι  ,    σαφώς του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:σανάλογος του έργου: ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: όταν μόνο
            μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν καταβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: ή

  όταν ο  προσφέρων         ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβ) τους όρους της παρούσαςές του έργου: ποσό που  κατασκευής του έργου: οφεί σύμφωνα με: λεται λόγω
          αθέτησης του έργου: των υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεών του  κατασκευής του έργου: όσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών

            κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: σε χρόνο κατά τον οποί σύμφωνα με: ο δεν εί σύμφωνα με: χε τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα να λάβ) τους όρους της παρούσαςει
,       . '  . 2   73 . 4412/2016,μέτρα σύμφωνα με το τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο της του έργου: περ β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν

       πριν από την εκπνοή της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου:   18  του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου:
,  παρούσας του έργου: δεν εφαρμόζεται 111   22. .2.η παράγραφος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

[        ,   Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα διαγράφεται η περίπτωση
.β           Εάν παραμείνει προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο

            ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση]. 

22. .4Α . Αποκλείεται       από τη συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή στην παρούσα διαδικασία σύναψης αξίας  
         δημόσιας αξίας  σύμβασης αξίας  προσφέρων σε οποιαδή διαδικασία  για την επιλογή ποτε από τις αξίας  ακόλουθες αξίας  

καταστάσεις αξίας  :112

( )α         . 2   18  .έχει αθετήσει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στην παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016,        περί σύμφωνα με: αρχών που  κατασκευής του έργου: εφαρμόζονται στις του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ες του έργου: σύναψης του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων

,συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων                    

( )β               εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: τελεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:πό πτώχευ  κατασκευής του έργου:ση ή έχει υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α ειδικής του έργου:
εκκαθάρισης του έργου:          ή τελεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:πό αναγκαστική διαχεί σύμφωνα με: ριση από εκκαθαριστή ή από το

          δικαστήριο ή έχει υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α πτωχευ  κατασκευής του έργου:τικού συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςασμού ή έχει αναστεί σύμφωνα με: λει
          τις του έργου: επιχειρηματικές του έργου: του  κατασκευής του έργου: δραστηριότητες του έργου: ή έχει υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α εξυ  κατασκευής του έργου:γί σύμφωνα με: ανσης του έργου: και
           δεν τηρεί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: ή εάν β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

   ,     . προκύπτου  κατασκευής του έργου:σα από παρόμοια διαδικασί σύμφωνα με: α προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενη σε εθνικές του έργου: διατάξεις του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου:

         ,   Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να μην αποκλεί σύμφωνα με: ει έναν οικονομικό φορέα ο οποί σύμφωνα με: ος του έργου:
          , β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται σε μια εκ των καταστάσεων που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στην παρούσα περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:πό

              την προϋπόθεση ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή έχει αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι ο εν λόγω φορέας του έργου: εί σύμφωνα με: ναι σε
    ,        θέση να εκτελέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνοντας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόψη τις του έργου: ισχύου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: διατάξεις του έργου: και τα

        ( .  5  73  .μέτρα για τη συ  κατασκευής του έργου:νέχιση της του έργου: επιχειρηματικής του έργου: του  κατασκευής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016), 113

( )γ  ,      3    44  . 3959/2011( 93), εάν με την επιφύλαξη της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της περί σύμφωνα με: 
     ,     ποινικών κυ  κατασκευής του έργου:ρώσεων και άλλων διοικητικών συ  κατασκευής του έργου:νεπειών η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαθέτει

          επαρκώς του έργου: εύλογες του έργου: ενδεί σύμφωνα με: ξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: οδηγούν στο συ  κατασκευής του έργου:μπέρασμα ότι ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:
          συ  κατασκευής του έργου:νήψε συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: με άλλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: με στόχο τη στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωση του  κατασκευής του έργου:

,ανταγωνισμού

( )δ            24  .εάν μί σύμφωνα με: α κατάσταση σύγκρου  κατασκευής του έργου:σης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016       ,   ,δεν μπορεί σύμφωνα με: να θεραπευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβ) τους όρους της παρούσαςατικά

,μέσα

( )ε            εάν μί σύμφωνα με: α κατάσταση στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ανταγωνισμού από την πρότερη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή των
        ,οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασί σύμφωνα με: α της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
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      48  . 4412/2016,     σύμφωνα με όσα ορί σύμφωνα με: ζονται στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν δεν μπορεί σύμφωνα με: να θεραπευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: με
,  , ,άλλα λιγότερο παρεμβ) τους όρους της παρούσαςατικά μέσα

( )στ           εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: έχει επιδεί σύμφωνα με: ξει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρή ή επαναλαμβ) τους όρους της παρούσαςανόμενη πλημμέλεια
        κατά την εκτέλεση ου  κατασκευής του έργου:σιώδου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: απαί σύμφωνα με: τησης του έργου: στο πλαί σύμφωνα με: σιο προηγούμενης του έργου: δημόσιας του έργου:

,         σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: προηγούμενης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
         παραχώρησης του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: χε ως του έργου: αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελί σύμφωνα με: α της του έργου: προηγούμενης του έργου:

,     ,σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: αποζημιώσεις του έργου: ή άλλες του έργου: παρόμοιες του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρώσεις του έργου:

( )ζ             εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: έχει κριθεί σύμφωνα με: ένοχος του έργου: εκ προθέσεως του έργου: σοβ) τους όρους της παρούσαςαρών απατηλών
,           δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που  κατασκευής του έργου: απαιτούνται για την εξακρί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςωση

          ,  της του έργου: απου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: ας του έργου: των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρί σύμφωνα με: ων επιλογής του έργου: έχει
           αποκρύψει τις του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: ή δεν εί σύμφωνα με: ναι σε θέση να προσκομί σύμφωνα με: σει τα

   ’     79  .  4412/2016, δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: απαιτούνται κατ εφαρμογή του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: 
   ,     23  ,Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Ενιαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Εγγράφου  κατασκευής του έργου: Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: καθώς του έργου: και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:

( )η             εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: επιχεί σύμφωνα με: ρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασί σύμφωνα με: α
    ,     λήψης του έργου: αποφάσεων της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: να αποκτήσει εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου:

         που  κατασκευής του έργου: ενδέχεται να του  κατασκευής του έργου: αποφέρου  κατασκευής του έργου:ν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου:
         σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:

         ,  ενδέχεται να επηρεάσου  κατασκευής του έργου:ν ου  κατασκευής του έργου:σιωδώς του έργου: τις του έργου: αποφάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορούν τον αποκλεισμό την
   ,επιλογή ή την ανάθεση

( )θ          ,  εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: έχει διαπράξει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρό επαγγελματικό παράπτωμα το
 οποί σύμφωνα με: ο θέτει     σε αμφιβ) τους όρους της παρούσαςολί σύμφωνα με: α την ακεραιότητά του  κατασκευής του έργου:.

22. .5Α .           Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποκλεί σύμφωνα με: εται από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
( ),         διαγωνισμό οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: εάν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν οι προϋποθέσεις του έργου: εφαρμογής του έργου: της του έργου:

. 4   8  . 3310/2005 (παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν  εθνικός αξίας  λόγος αξίας   αποκλεισμού). 114

         Οι υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: της του έργου: παρούσης του έργου: αφορούν στις του έργου: ανώνυ  κατασκευής του έργου:μες του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν
           προσφορά αυ  κατασκευής του έργου:τοτελώς του έργου: ή ως του έργου: μέλη ένωσης του έργου: ή που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στο μετοχικό κεφάλαιο

          άλλου  κατασκευής του έργου: νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της του έργου:
      .αλλοδαπής του έργου: που  κατασκευής του έργου: αντιστοιχούν σε ανώνυ  κατασκευής του έργου:μη εταιρεί σύμφωνα με: α

   : Εξαιρούνται της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου:

)α      -      οι εισηγμένες του έργου: στα χρηματιστήρια κρατών μελών της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Ένωσης του έργου: ή του  κατασκευής του έργου:
     ( . . . .) , Οργανισμού Οικονομικής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:νεργασί σύμφωνα με: ας του έργου: και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: ΟΟΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου:

)β   ,          οι εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: τα δικαιώματα ψήφου  κατασκευής του έργου: των οποί σύμφωνα με: ων ελέγχονται από μί σύμφωνα με: α ή περισσότερες του έργου:
  (investment  firms),   επιχειρήσεις του έργου: επενδύσεων εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου:

/  (asset/fund  managers)     κεφαλαί σύμφωνα με: ων ενεργητικού ή εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: κεφαλαί σύμφωνα με: ων
  (private  equity  firms),      επιχειρηματικών συ  κατασκευής του έργου:μμετοχών υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση ότι οι

   ,      τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ες του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νολικά ποσοστό που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει το εβ) τους όρους της παρούσαςδομήντα
   (75%)        πέντε τοις του έργου: εκατό των δικαιωμάτων ψήφων και εί σύμφωνα με: ναι εποπτευ  κατασκευής του έργου:όμενες του έργου: από

        Επιτροπές του έργου: Κεφαλαιαγοράς του έργου: ή άλλες του έργου: αρμόδιες του έργου: χρηματοοικονομικές του έργου: αρχές του έργου: κρατών μελών
     . . . .της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:Ένωσης του έργου: ή του  κατασκευής του έργου: ΟΟΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 115

22. .6.  Α         Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αποκλεί σύμφωνα με: ει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό
       ,   σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: όταν αποδεικνύεται ότι
           αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται λόγω πράξεων ή παραλεί σύμφωνα με: ψεων αυ  κατασκευής του έργου:τού εί σύμφωνα με: τε πριν εί σύμφωνα με: τε κατά τη

,        .διαδικασί σύμφωνα με: α σε μί σύμφωνα με: α από τις του έργου: περιπτώσεις του έργου: των προηγούμενων παραγράφων  116 

         ,Εάν η περίοδος αξίας  αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση
    22. .1      στις αξίας  περιπτώσεις αξίας  της αξίας  παραγράφου Α η περίοδος αξίας  αυτή διαδικασία  για την επιλογή ανέρχεται σε πέντε

(5)           έτη από την ημερομηνία της αξίας  καταδίκης αξίας  με αμετάκλητη απόφαση και στις αξίας  
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    22. .4    (3)     περιπτώσεις αξίας  της αξίας  παραγράφου Α στα τρία έτη από την ημερομηνία
      .έκδοσης αξίας  πράξης αξίας  που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός αξίας  117

22. .7.Α            Οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: που  κατασκευής του έργου: εμπί σύμφωνα με: πτει σε μια από τις του έργου: καταστάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται
  22. .1   22. .4στις του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 118,      ,εκτός του έργου: από την περί σύμφωνα με: πτωση β) τους όρους της παρούσας   μπορεί σύμφωνα με: να

 προσκομί σύμφωνα με: ζει στοιχεί σύμφωνα με: α119          προκειμένου  κατασκευής του έργου: να αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι τα μέτρα που  κατασκευής του έργου: έλαβ) τους όρους της παρούσαςε επαρκούν για
    ,       .να αποδεί σύμφωνα με: ξου  κατασκευής του έργου:ν την αξιοπιστί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: παρότι συ  κατασκευής του έργου:ντρέχει ο σχετικός του έργου: λόγος του έργου: αποκλεισμού

   ,          Για τον σκοπό αυ  κατασκευής του έργου:τόν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αποδεικνύει ότι έχει καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει ή έχει
          δεσμευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: να καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει αποζημί σύμφωνα με: ωση για ζημί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: προκλήθηκαν από το ποινικό

   ,          αδί σύμφωνα με: κημα ή το παράπτωμα ότι έχει διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σει τα γεγονότα και τις του έργου: περιστάσεις του έργου: με
 ,        ,   ολοκληρωμένο τρόπο μέσω ενεργού συ  κατασκευής του έργου:νεργασί σύμφωνα με: ας του έργου: με τις του έργου: ερευ  κατασκευής του έργου:νητικές του έργου: αρχές του έργου: και έχει

     ,      λάβ) τους όρους της παρούσαςει συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς του έργου: και μέτρα σε επί σύμφωνα με: πεδο
        προσωπικού κατάλληλα για την αποφυ  κατασκευής του έργου:γή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή

.παραπτωμάτων  120        Τα μέτρα που  κατασκευής του έργου: λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:
          αξιολογούνται σε συ  κατασκευής του έργου:νάρτηση με τη σοβ) τους όρους της παρούσαςαρότητα και τις του έργου: ιδιαί σύμφωνα με: τερες του έργου: περιστάσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:

    .     ,   ποινικού αδικήματος του έργου: ή του  κατασκευής του έργου: παραπτώματος του έργου: Εάν τα στοιχεί σύμφωνα με: α κριθούν επαρκή ο εν λόγω
        .   οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δεν αποκλεί σύμφωνα με: εται από τη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν τα

  ,        μέτρα κριθούν ανεπαρκή γνωστοποιεί σύμφωνα με: ται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της του έργου:
 .     ,    απόφασης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: Οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχει αποκλειστεί σύμφωνα με: σύμφωνα με τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου:

,    ,       διατάξεις του έργου: με τελεσί σύμφωνα με: δικη απόφαση από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή σε διαδικασί σύμφωνα με: ες του έργου: σύναψης του έργου:
          σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή ανάθεσης του έργου: παραχώρησης του έργου: δεν μπορεί σύμφωνα με: να κάνει χρήση της του έργου: ανωτέρω

           δυ  κατασκευής του έργου:νατότητας του έργου: κατά την περί σύμφωνα με: οδο του  κατασκευής του έργου: αποκλεισμού που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στην εν λόγω απόφαση

22. .8.Α             Η απόφαση για την διαπί σύμφωνα με: στωση της του έργου: επάρκειας του έργου: ή μη των επανορθωτικών μέτρων
          . 8 κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδί σύμφωνα με: δεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις του έργου: παρ και

9   73  . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν  121

22. .9.Α   ,          Οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: έχει επιβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: η κύρωση του  κατασκευής του έργου:
      ,     οριζόντιου  κατασκευής του έργου: αποκλεισμού σύμφωνα με τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου: διατάξεις του έργου: και για το χρονικό

          διάστημα που  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή ορί σύμφωνα με: ζει αποκλεί σύμφωνα με: εται από την παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου:
.σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

  (22.  – 22. )Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Β’ Δ  122

22. .       Β’ Καταλληλότητα για τηνάσκηση της αξίας  επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  δραστηριότητας αξίας  

         ,Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της του έργου: επαγγελματικής του έργου: δραστηριότητας του έργου:
          απαιτεί σύμφωνα με: ται οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: να εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό

      .     μητρώο που  κατασκευής του έργου: τηρεί σύμφωνα με: ται στο κράτος του έργου: εγκατάστασής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: Ειδικά οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι
        εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτεί σύμφωνα με: ται να εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο

  ( . . .)       Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ για το χρονικό διάστημα που  κατασκευής του έργου: εξακολου  κατασκευής του έργου:θούν να
      65   . .  71/2019    ισχύου  κατασκευής του έργου:ν οι μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικές του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ ή στο Μητρώο

    ( . . . . .),     Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων ΜΗΕΕΔΕ από την έναρξη ισχύος του έργου:
    του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή στα   Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων123,   ,ανά περί σύμφωνα με: πτωση  στην

/-     21   κατηγορί σύμφωνα με: α ιες του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:124.     Οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι
         εγκατεστημένοι σε κράτος του έργου: μέλος του έργου: της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Ένωσης του έργου: απαιτεί σύμφωνα με: ται να εί σύμφωνα με: ναι

          .εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του  κατασκευής του έργου: παραρτήματος του έργου: ΧΙ του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016.

22. .    Γ Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή και χρηματοοικονομική διαδικασία  για την επιλογή επάρκεια125

………………………………………………………………………………….
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    ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων οι παραπάνω ελάχιστες του έργου: απαιτήσεις του έργου:
 καλύπτονται αθροιστικά     από τα μέλη της του έργου: ένωσης του έργου:. 

        ,  Ειδικά οι εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένες του έργου: στο ΜΕΕΠ  για το
          χρονικό διάστημα που  κατασκευής του έργου: εξακολου  κατασκευής του έργου:θούν να ισχύου  κατασκευής του έργου:ν οι μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικές του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

65   . .  71/2019,  του  κατασκευής του έργου: π δ         δεν θα πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια
   ,     ανεκτέλεστου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πολοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα

   20 . 4  . 3669/2008,  .οριζόμενα στο άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: ισχύει

             Μετά από τη λήξη των ως του έργου: άνω μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου:
 .  71/2019,        . . . . .,του  κατασκευής του έργου: π δ οι εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένες του έργου: στοΜΗΕΕΔΕ
          δεν θα πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πολοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου:

 ,        64 .εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυ  κατασκευής του έργου:τού

22. .    Δ Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή και επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ικανότητα126

……………………………………………………………………………

    ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων οι παραπάνω ελάχιστες του έργου: απαιτήσεις του έργου:
 καλύπτονται αθροιστικά     από τα μέλη της του έργου: ένωσης του έργου:. 

22. .       Ε Πρότυπα διασφάλισης αξίας  ποιότητας αξίας  και πρότυπα περιβαλλοντική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  
διαχείρισης αξίας  127

...............................................................................................................................

22. .      Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τή διαδικασία  για την επιλογή ριξη στις αξίας  ικανότητες αξίας  άλλωνφορέων (  )Δάνεια εμπειρία

          Όσον αφορά τα κριτήρια της του έργου: οικονομικής του έργου: και χρηματοοικονομικής του έργου: επάρκειας του έργου: και τα
       ,   κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ένας του έργου: οικονομικός του έργου:

 ,       ,    φορέας του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου: ικανότητες του έργου: άλλων φορέων ασχέτως του έργου: της του έργου: νομικής του έργου:
     .φύσης του έργου: των δεσμών του  κατασκευής του έργου: με αυ  κατασκευής του έργου:τούς του έργου:    ,     Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή αποδεικνύου  κατασκευής του έργου:ν ότι θα έχου  κατασκευής του έργου:ν

     ,      στη διάθεσή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αναγκαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: με την προσκόμιση της του έργου: σχετικής του έργου: δέσμευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου:
      .των φορέων στην ικανότητα των οποί σύμφωνα με: ων στηρί σύμφωνα με: ζονται

           Όσον αφορά τα κριτήρια που  κατασκευής του έργου: σχετί σύμφωνα με: ζονται με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: τί σύμφωνα με: τλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: σπου  κατασκευής του έργου:δών και τα
          επαγγελματικά προσόντα που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται στην περί σύμφωνα με: πτωση στ του  κατασκευής του έργου: Μέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου:

     . 4412/2016     Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν ή με την σχετική επαγγελματική
,    ,       εμπειρί σύμφωνα με: α οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: μπορούν να β) τους όρους της παρούσαςασί σύμφωνα με: ζονται στις του έργου: ικανότητες του έργου: άλλων

             φορέων μόνο εάν οι τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: οι θα εκτελέσου  κατασκευής του έργου:ν τις του έργου: εργασί σύμφωνα με: ες του έργου: ή τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: για τις του έργου:
    οποί σύμφωνα με: ες του έργου: απαιτούνται οι συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένες του έργου: ικανότητες του έργου:.

           Όταν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου: ικανότητες του έργου: άλλων φορέων όσον αφορά τα
       κριτήρια που  κατασκευής του έργου: σχετί σύμφωνα με: ζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική ,  επάρκεια ο

         οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: και αυ  κατασκευής του έργου:τοί σύμφωνα με: οι φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: εί σύμφωνα με: ναι από κοινού υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νοι128   για την εκτέλεση
 .της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

    ,       Στην περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων η ένωση μπορεί σύμφωνα με: να στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου:
        (    ικανότητες του έργου: των συ  κατασκευής του έργου:μμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων για τα κριτήρια της του έργου:

         οικονομικής του έργου: και χρηματοοικονομικής του έργου: επάρκειας του έργου: και τα κριτήρια σχετικά με την
   ).τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

   ,       23  , Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: εάν
 ,         , οι φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: στις του έργου: ικανότητες του έργου: των οποί σύμφωνα με: ων προτί σύμφωνα με: θεται να στηριχθεί σύμφωνα με: ο προσφέρων πληρούν
    ,       τα σχετικά κριτήρια επιλογής του έργου: και εάν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν λόγοι αποκλεισμού κατά τα

   . οριζόμενα στην παρούσα διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη
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           Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή απαιτεί σύμφωνα με: από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα
            που  κατασκευής του έργου: δεν πληροί σύμφωνα με: σχετικό κριτήριο επιλογής του έργου: ή για τον οποί σύμφωνα με: ο συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν οι λόγοι

   22.   .αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:

   ,        Η αντικατάσταση του  κατασκευής του έργου: φορέα στις του έργου: ικανότητες του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται ο οικονομικός του έργου:
             φορέας του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν πληροί σύμφωνα με: σχετικό κριτήριο επιλογής του έργου: ή για τον οποί σύμφωνα με: ον συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν λόγοι

  ,       ,αποκλεισμού της του έργου: παρούσας του έργου: γί σύμφωνα με: νεται κατόπιν πρόσκλησης του έργου: προς του έργου: τον οικονομικό φορέα
  (30)         εντός του έργου: τριάντα ημερών από την ημερομηνί σύμφωνα με: α κοινοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: της του έργου: πρόσκλησης του έργου: στον

 ,        ,  οικονομικό φορέα για κάθε τρί σύμφωνα με: το στις του έργου: ικανότητες του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται στο πλαί σύμφωνα με: σιο
    .      της του έργου: παρούσας του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Ο φορέας του έργου: με τον οποί σύμφωνα με: ο αντικαθί σύμφωνα με: σταται

          .ο φορέας του έργου: του  κατασκευής του έργου: προηγούμενου  κατασκευής του έργου: εδαφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί σύμφωνα με: εκ νέου  κατασκευής του έργου:

   ......Η εκτέλεση των 129     γί σύμφωνα με: νεται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά από τον προσφέροντα ,    ή αν η προσφορά
    ,      υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων από έναν από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχοντες του έργου: στην

 .ένωση αυ  κατασκευής του έργου:τή

 23:   Άρθρο Αποδεικτικά μέσα  κριτηρίων  ποιοτική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  130

23.1          Κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφορών οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό
   ( ),       79  . 1 Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου:

. 4412/2016,        ,   ν το οποί σύμφωνα με: ο ισοδυ  κατασκευής του έργου:ναμεί σύμφωνα με: με ενημερωμένη υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση με τις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νέπειες του έργου:
 .  1599/1986  ( 75),   του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της ως του έργου:  προκαταρκτική διαδικασία  για την επιλογή απόδειξη   προς του έργου: αντικατάσταση των

       ,    πιστοποιητικών που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δου  κατασκευής του έργου:ν δημόσιες του έργου: αρχές του έργου: ή τρί σύμφωνα με: τα μέρη επιβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνοντας του έργου: ότι ο εν
      :λόγω οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: πληροί σύμφωνα με: τις του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου: προϋποθέσεις του έργου:

)           22    ,α δεν β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται σε μί σύμφωνα με: α από τις του έργου: καταστάσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:
)          ,    β) τους όρους της παρούσας πληροί σύμφωνα με: τα σχετικά κριτήρια επιλογής του έργου: τα οποί σύμφωνα με: α έχου  κατασκευής του έργου:ν καθορισθεί σύμφωνα με: σύμφωνα με το

 22 -   .άρθρο Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε της του έργου: παρούσας του έργου:

        ,    Σε οποιοδήποτε χρονικό σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να ζητηθεί σύμφωνα με: 
          από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της του έργου: επόμενης του έργου:

,         .παραγράφου  κατασκευής του έργου: όταν αυ  κατασκευής του έργου:τό απαιτεί σύμφωνα με: ται για την ορθή διεξαγωγή της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:

         ,   Το ΕΕΕΣ φέρει υ  κατασκευής του έργου:πογραφή με ημερομηνί σύμφωνα με: α εντός του έργου: του  κατασκευής του έργου: χρονικού διαστήματος του έργου: κατά το
    . οποί σύμφωνα με: ο μπορούν να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλονται προσφορές του έργου:

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν στο διάστημα που  κατασκευής του έργου: μεσολαβ) τους όρους της παρούσαςεί σύμφωνα με: μεταξύ της του έργου: ημερομηνί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ και της του έργου:
       καταληκτικής του έργου: ημερομηνί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών έχου  κατασκευής του έργου:ν επέλθει μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: στα

 ,    ,   ,      δηλωθέντα στοιχεί σύμφωνα με: α εκ μέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αποσύρει την
 ,        .   προσφορά του  κατασκευής του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να απαιτεί σύμφωνα με: ται απόφαση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια

        .μπορεί σύμφωνα με: να την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εκ νέου  κατασκευής του έργου: με επί σύμφωνα με: καιρο ΕΕΕΣ 131.

          Ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δύναται να διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: ζει τις του έργου: δηλώσεις του έργου: και πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:
      ,      παρέχει στο ΕΕΕΣ με συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση την οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί σύμφωνα με: με το

. ΕΕΕΣ

    ,       ,  Κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ καθώς του έργου: και της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τικής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νης του έργου: δήλωσης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι
,           δυ  κατασκευής του έργου:νατή με μόνη την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: κατά περί σύμφωνα με: πτωση εκπροσώπου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού

,          φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στο άρθρο
22. .1   ,           Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: για το σύνολο των φυ  κατασκευής του έργου:σικών προσώπων που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι μέλη του  κατασκευής του έργου:

,          ,διοικητικού διευ  κατασκευής του έργου:θυ  κατασκευής του έργου:ντικού ή εποπτικού οργάνου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ή έχου  κατασκευής του έργου:ν εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α εκπροσώπησης του έργου:
      λήψης του έργου: αποφάσεων ή ελέγχου  κατασκευής του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν 132.
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    ,      ,   Ως του έργου: εκπρόσωπος του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: νοεί σύμφωνα με: ται ο
  ,         νόμιμος του έργου: εκπρόσωπος του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού όπως του έργου: προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό

          εκπροσώπησής του έργου: του  κατασκευής του έργου: κατά το χρόνο υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: ή το αρμοδί σύμφωνα με: ως του έργου:
        εξου  κατασκευής του έργου:σιοδοτημένο φυ  κατασκευής του έργου:σικό πρόσωπο να εκπροσωπεί σύμφωνα με: τον οικονομικό φορέα για

        διαδικασί σύμφωνα με: ες του έργου: σύναψης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων ή για τη συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου:
σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:133.

     ,  ,   ,  Ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: φέρει την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση να δηλώσει μέσω του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ με ακρί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςεια
  ,         στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή ως του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:σα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου  κατασκευής του έργου: για την

   τυ  κατασκευής του έργου:χόν συ  κατασκευής του έργου:νδρομή λόγων αποκλεισμού134,         την κατάστασή του  κατασκευής του έργου: σε σχέση με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
    73  . 4412/2016    22.    που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσης του έργου:135 και

         ταυ  κατασκευής του έργου:τόχρονα να επικαλεσθεί σύμφωνα με: και τυ  κατασκευής του έργου:χόν ληφθέντα μέτρα προς του έργου: αποκατάσταση της του έργου:
 .αξιοπιστί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου:

 ,           Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ ή
         άλλου  κατασκευής του έργου: αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: ή δήλωσης του έργου: για σύναψη συ  κατασκευής του έργου:μφωνιών με άλλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

       ,   οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: με στόχο τη στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωση του  κατασκευής του έργου: ανταγωνισμού η συ  κατασκευής του έργου:νδρομή
,       .  10    73,   περιστάσεων όπως του έργου: η τριετής του έργου: παραγραφή της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: περί σύμφωνα με: λόγων
,     . 3    44  . 3959/2011 ( ’ 93), αποκλεισμού ή η εφαρμογή της του έργου: παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αναλύεται

       .στο σχετικό πεδί σύμφωνα με: ο που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςάλλει κατόπιν θετικής του έργου: απάντησης του έργου:

          Οι προηγούμενες του έργου: αρνητικές του έργου: απαντήσεις του έργου: στο ανωτέρω ερώτημα του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ ή άλλου  κατασκευής του έργου:
   ,        αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: ή δήλωσης του έργου: από οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: οι οποί σύμφωνα με: οι εμπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:ν στο

   .  3    44  .  3959/2011,   πεδί σύμφωνα με: ο εφαρμογής του έργου: της του έργου: παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν δεν στοιχειοθετούν τον
   . ’ /  ’  . 4   73    λόγο αποκλεισμού των περ ζ ή και θ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: και δεν

          απαιτεί σύμφωνα με: ται να δηλωθούν κατά τη συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ και κάθε αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου:
.εντύπου  κατασκευής του έργου:

           Όσον αφορά τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: για την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου:
 ( . ’  ’  . 2   73  . 4412/2016)   ασφάλισης του έργου: περ α και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: θεωρεί σύμφωνα με: ται ότι

           δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν αθετηθεί σύμφωνα με: εφόσον δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν καταστεί σύμφωνα με: ληξιπρόθεσμες του έργου: ή εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: 
    .   ,   σε δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικό διακανονισμό που  κατασκευής του έργου: τηρεί σύμφωνα με: ται Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:

         ,    δεν υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδί σύμφωνα με: ο του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ με το οποί σύμφωνα με: ο
          ερωτάται εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: έχει ανεκπλήρωτες του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: όσον αφορά στην
      ,   ,   καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: ή κατά περί σύμφωνα με: πτωση εάν έχει

    .αθετήσει τις του έργου: παραπάνω υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:  136

       ,  Στην περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου: από ένωση οικονομικών φορέων το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό
   ( ),       .Ενιαί σύμφωνα με: οΈγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται χωριστά από κάθε μέλος του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου:

         Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δηλώνει στο Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο
  ( )       ,  Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ την πρόθεσή του  κατασκευής του έργου: για ανάθεση υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει

           .μαζί σύμφωνα με: με το δικό του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:

         Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου: ικανότητες του έργου: ενός του έργου:
              ,ή περισσότερων φορέων υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί σύμφωνα με: με το δικό του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα

    .στις του έργου: ικανότητες του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται

,         Τέλος του έργου: επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι οι προσφέροντες του έργου: δηλώνου  κατασκευής του έργου:ν το ανεκτέλεστο υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπο
    εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων στο Μέρος του έργου: IV  ,    («  του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ Ενότητα Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Οικονομική και

 »),   «    Χρηματοοικονομική Επάρκεια στο πεδί σύμφωνα με: ο Λοιπές του έργου: οικονομικές του έργου: ή χρηματοοικονομικές του έργου:
».απαιτήσεις του έργου:
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23.2.   (  )Δικαιολογητικά Αποδεικτικά μέσα

        ,   Το δικαί σύμφωνα με: ωμα συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και οι όροι και προϋποθέσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: στηκαν
  21  22  , :στα άρθρα και της του έργου: παρούσας του έργου: κρί σύμφωνα με: νονται

)     ,     , α κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: προσφοράς του έργου: με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ
)      ,     4.2 (β) τους όρους της παρούσας κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: σύμφωνα με το άρθρο α

 )  έως του έργου: δ και
)      ,      .  ’   .  3 γ κατά την εξέταση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νης του έργου: δήλωσης του έργου: σύμφωνα με την περ γ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου:

 105  .4412/16,    4.2  ( )  .άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν και στο άρθρο ε της του έργου: παρούσας του έργου:

         Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: ή ένωση αυ  κατασκευής του έργου:τών  στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου:
ικανότητες του έργου:  ,      22.   ,   άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο ΣΤ της του έργου: παρούσας του έργου: οι φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: στην

          ,ικανότητα των οποί σύμφωνα με: ων στηρί σύμφωνα με: ζεται ο προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: ή ένωση αυ  κατασκευής του έργου:τών
        υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται στην υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών που  κατασκευής του έργου: αποδεικνύου  κατασκευής του έργου:ν ότι δεν

      22       συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν οι λόγοι αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: και ότι πληρούν τα
     (  22  – ).σχετικά κριτήρια επιλογής του έργου: κατά περί σύμφωνα με: πτωση άρθρου  κατασκευής του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε

         Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν δικαιολογητικά ή άλλα
 ,            αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α αν και στο μέτρο που  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή έχει τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα να

          λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει τα πιστοποιητικά ή τις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ναφεί σύμφωνα με: ς του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: απευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: ας του έργου: μέσω πρόσβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σε
      -   ,   εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος του έργου: μέλος του έργου: της του έργου: Ένωσης του έργου: η οποί σύμφωνα με: α διατί σύμφωνα με: θεται

,     ,    ,  δωρεάν όπως του έργου: εθνικό μητρώο συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων εικονικό φάκελο επιχεί σύμφωνα με: ρησης του έργου: ηλεκτρονικό
     .     σύστημα αποθήκευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής του έργου: Η δήλωση για την πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση

         σε εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
( ).  ΕΕΕΣ            Η δήλωση για την πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση σε εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων εμπεριέχεται στο

    ( ),      Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ στο οποί σύμφωνα με: ο περιέχονται επί σύμφωνα με: σης του έργου: οι
      ,    πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: απαιτούνται για τον συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένο σκοπό όπως του έργου: η ηλεκτρονική

   ,    ,  , διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση της του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάσης του έργου: δεδομένων τυ  κατασκευής του έργου:χόν δεδομένα αναγνώρισης του έργου: και κατά περί σύμφωνα με: πτωση η
  . απαραί σύμφωνα με: τητη δήλωση συ  κατασκευής του έργου:ναί σύμφωνα με: νεσης του έργου:

       ,   Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλου  κατασκευής του έργου:ν δικαιολογητικά όταν η
           .αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή που  κατασκευής του έργου: έχει αναθέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυ  κατασκευής του έργου:τά

      23.3  23.10  ,  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: έως του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται
  ,         4.2  ( )  και γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά σύμφωνα με τα αναλυ  κατασκευής του έργου:τικά οριζόμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της του έργου:

.παρούσας του έργου:         Τα αποδεικτικά έγγραφα συ  κατασκευής του έργου:ντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
          συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από επί σύμφωνα με: σημη μετάφρασή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το

 6   .  άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:        ,  Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να ζητεί σύμφωνα με: από προσφέροντες του έργου: σε
       ,    οποιοδήποτε χρονικό σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν όλα ή

 ,         ορισμένα δικαιολογητικά όταν αυ  κατασκευής του έργου:τό απαιτεί σύμφωνα με: ται για την ορθή διεξαγωγή της του έργου:
.διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:

23.3        22 .  Δικαιολογητικά μησυνδρομή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  λόγωναποκλεισμού του άρθρου Α

  ,       Ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: κατόπιν σχετικής του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: πρόσκλησης του έργου: από την
 ,     ,    αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα δικαιολογητικά κατά τα ειδικότερα

   4.2  οριζόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:137:

          Για την απόδειξη της του έργου: μη συ  κατασκευής του έργου:νδρομής του έργου: των λόγων αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου:  22 ,  άρθρου Α ο
      προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει αντί σύμφωνα με: στοιχα τα  :παρακάτω δικαιολογητικά

( )α    για την  .1   22  παράγραφοΑ του άρθρου της αξίας  παρούσας αξίας  : 

    απόσπασμα του ποινικού μητρώου ,   ,    ή ελλεί σύμφωνα με: ψει αυ  κατασκευής του έργου:τού ισοδύναμου  κατασκευής του έργου: εγγράφου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου:
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        -    εκδί σύμφωνα με: δεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου:
           , καταγωγής του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένος του έργου: ο εν λόγω οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: από

       το οποί σύμφωνα με: ο προκύπτει ότι πληρούνται αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: οι προϋποθέσεις του έργου:,      που  κατασκευής του έργου: να έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου:
 (3)      τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:138.       Η υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση προσκόμισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω

           αποσπάσματος του έργου: αφορά και τα πρόσωπα των τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ων τεσσάρων εδαφί σύμφωνα με: ων της του έργου:
 .1   22.παραγράφου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

( )β     .2   22:για την παράγραφο Α του άρθρου      πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από την
     -   ,      αρμόδια αρχή του  κατασκευής του έργου: οικεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή χώρας του έργου: περί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ότι έχου  κατασκευής του έργου:ν εκπληρωθεί σύμφωνα με: οι

   ,      υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων (φορολογική διαδικασία  για την επιλογή 
)ενημερότητα        και στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή των εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου:

(  )ασφαλιστική διαδικασία  για την επιλογή ενημερότητα 139,       σύμφωνα με την ισχύου  κατασκευής του έργου:σα νομοθεσί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
     ,εγκατάστασης του έργου: ή την ελληνική νομοθεσί σύμφωνα με: α αντί σύμφωνα με: στοιχα        που  κατασκευής του έργου: να εί σύμφωνα με: ναι εν ισχύ κατά το

  ,  ,         χρόνο υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άλλως του έργου: στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: δεν αναφέρεται σε αυ  κατασκευής του έργου:τό χρόνος του έργου:
,       (3)      ισχύος του έργου: που  κατασκευής του έργου: να έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:140.

   Για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:        που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα
    :σχετικά δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται εί σύμφωνα με: ναι

1)β    ,  πιστοποιητικό φορολογική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  ενημερότητας αξίας     που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από την
    (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνεξάρτητη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή Δημοσί σύμφωνα με: ων Εσόδων . . . .),Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΕ        για τον οικονομικό φορέα και για τις του έργου:

           .  κοινοπραξί σύμφωνα με: ες του έργου: στις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχει για τα δημόσια έργα που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι σε εξέλιξη Οι
     αλλοδαποί σύμφωνα με: προσφέροντες του έργου: θα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση141     περί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ότι δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν
    .      υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση καταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: φόρων στην Ελλάδα Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν τέτοια υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση

      . . . .θα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν σχετικό αποδεικτικό της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΕ

[   31 .10.2020         Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου η ό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου οι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου δημό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουσι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου και οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου ευ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουρύτερου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου δημό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουσι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
        . 1τομέα υ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουποχρεούν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουται οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου ν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουα λαμβάν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου το αποδει οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκτι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου εν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουημερό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου των 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου παρ

 4   12  .  4174/2013 ( ’  170)   και οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου άρθρου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου ν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Α μέσω της του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου δι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουαλει οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουργι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
       των 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου πληροφορι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουακών 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου συ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουστημάτων 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου με το Κέν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτρο Δι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουαλει οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουργι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
     της του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Γεν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκής του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Γραμματείας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Πληροφορι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουακών 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Συ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουστημάτων 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Δημό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουσι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου

,          .  5  Δι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουοίκησης του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου σύμφων 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουα με τα ορι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουζό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουμεν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουα στο δεύτερο εδάφι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουο της του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου παρ του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
 47   .  4623/2019  ( ’  134).      άρθρου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου ν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Α Σε περίπτωση υ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουλοποίησης του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου της του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου ως του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου άν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουω

,  . .     δι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουαλει οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουργι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου η αα αν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουαζητά αυ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτεπάγγελτα το σχετι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου αποδει οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκτι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
εν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουημερό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου]142

  . .    ,       Εφόσον η αα επιτρέπει την υποβολή προσφορών όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν
 ,      22. .3  .    ,έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) περ β της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρούσας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

         .  προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση από την Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΔΕ

2)β    πιστοποιητικό ασφαλιστική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  ενημερότητας αξίας        που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον e- .ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
       Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις του έργου: ασφαλιστικές του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:

   )        προσφέροντος του έργου: οικονομικού φορέα α ως του έργου: φυ  κατασκευής του έργου:σικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό
    ,  )         του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: με σχέση εξαρτημένης του έργου: εργασί σύμφωνα με: ας του έργου: β) τους όρους της παρούσας για έργα που  κατασκευής του έργου: εκτελεί σύμφωνα με: μόνος του έργου: του  κατασκευής του έργου: ή σε

   )    -      κοινοπραξί σύμφωνα με: α καθώς του έργου: και γ για τα στελέχη μηχανικούς του έργου: του  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: στελεχώνου  κατασκευής του έργου:ν το πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ο
         της του έργου: εργοληπτικής του έργου: επιχεί σύμφωνα με: ρησης του έργου: και που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση ασφάλισης του έργου: στον eΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

(    – ).       τομέας του έργου: πρώην ΕΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΤΜΕΔΕ Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:
    (   υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν αποδεικτικό ασφαλιστικής του έργου: ενημερότητας του έργου: κύριας του έργου: και επικου  κατασκευής του έργου:ρικής του έργου:

)         .   ασφάλισης του έργου: για το προσωπικό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: με σχέση εξαρτημένης του έργου: εργασί σύμφωνα με: ας του έργου: Δεν αποτελούν
    ,   απόδειξη ενημερότητας του έργου: της του έργου: προσφέρου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: εταιρί σύμφωνα με: ας του έργου: αποδεικτικά ασφαλιστικής του έργου:

           ενημερότητας του έργου: των φυ  κατασκευής του έργου:σικών προσώπων που  κατασκευής του έργου: στελεχώνου  κατασκευής του έργου:ν το πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ο της του έργου: εταιρί σύμφωνα με: ας του έργου: ως του έργου:
.    (    ),   εταί σύμφωνα με: ροι Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: προσφέροντες του έργου: φυ  κατασκευής του έργου:σικά και νομικά πρόσωπα που  κατασκευής του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλου  κατασκευής του έργου:ν

  ,         τα άνω αποδεικτικά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση περί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ότι δεν απασχολούν
,         προσωπικό για το οποί σύμφωνα με: ο υ  κατασκευής του έργου:πάρχει υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση ασφάλισης του έργου: σε ημεδαπούς του έργου: ασφαλιστικούς του έργου:

.     ,     οργανισμούς του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν σχετικό
      αποδεικτικό ασφαλιστικής του έργου: ενημερότητας του έργου: εκδιδόμενο από τον e . ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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(         ,Οι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Δημό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουσι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου και οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου οι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου υ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου φορέων 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Γεν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκής του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου Κυ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουβέρν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουησης του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
    . 17535/ 1.6002 (  1754/2020) (  7),  σύμφων 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουα με την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου ΚΥΑ οι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκ Δ Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν άρθρο εφό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουσον 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου έχου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου

      πι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουστοποι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουηθεί σύμφων 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουα με την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου ορι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουζό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουμεν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουη δι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουαδι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκασία αν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουαζητούν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
    .    αυ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτεπαγγέλτως του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου το αποδει οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκτι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου ασφαλι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουστι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουκής του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου εν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουημερό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτητα Σε αυ δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουτήν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου

     ). περίπτωση το παρό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου σημείο δι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουαμορφών 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουεται οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου αν 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουαλό την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιουγως του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου

  . .     ,      Εφόσον η αα επιτρέπει την υποβολή προσφορών όταν μόνο μικρά ποσά των
    ,   ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί σύμφωνα με   22. .3 .την παράγραφο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) περ

 β  ,         της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρούσας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση από τον
e ..ΕΦΚΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

3)  β υπεύθυνη δή διαδικασία  για την επιλογή λωση         του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: ότι δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με: δικαστική ή διοικητική
           απόφαση με τελεσί σύμφωνα με: δικη και δεσμευ  κατασκευής του έργου:τική ισχύ για την αθέτηση των υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεών του  κατασκευής του έργου:

        . όσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου:

( )γ    για την  .4( )   22παράγραφο Α β του άρθρου 143:     πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από την
        -   ,αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του  κατασκευής του έργου: οικεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή χώρας του έργου:    που  κατασκευής του έργου: να έχει

   (3)      εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:144. 

           :Για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα

1)γ  «    »Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Φερεγγυότητας αξίας  145,    με το οποί σύμφωνα με: ο
     ,   ,  β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνεται ότι δεν τελούν υ  κατασκευής του έργου:πό πτώχευ  κατασκευής του έργου:ση πτωχευ  κατασκευής του έργου:τικό συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςασμό αναγκαστική

,              διαχεί σύμφωνα με: ριση δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α εξυ  κατασκευής του έργου:γί σύμφωνα με: ανσης του έργου: καθώς του έργου: και ότι το νομικό
        .    πρόσωπο δεν έχει τεθεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:πό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση Το εν λόγω

         πιστοποιητικό εκδί σύμφωνα με: δεται από το αρμόδιο πρωτοδικεί σύμφωνα με: ο της του έργου: έδρας του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού
. φορέα

2)γ  π   . . . .        ιστοποιητικό του Γ ΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό
          πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των

.εταίρων     ,     .    σύμφωνα με τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου: διατάξεις του έργου: ως του έργου: κάθε φορά ισχύου  κατασκευής του έργου:ν Τα φυ  κατασκευής του έργου:σικά
        . πρόσωπα δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό περί σύμφωνα με: μη θέσης του έργου: σε εκκαθάριση

3)γ     “  /  ”εκτύπωση της αξίας  καρτέλας αξίας  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία Μητρώου Επιχείρησης αξίας    από την
      ,ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή πλατφόρμα της αξίας  Ανεξάρτητης αξίας  Αρχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Δημοσίων Εσόδων  όπως του έργου:

   taxisnet,           αυ  κατασκευής του έργου:τά εμφανί σύμφωνα με: ζονται στο από την οποί σύμφωνα με: α να προκύπτει η μη αναστολή της του έργου:
  .επιχειρηματικής του έργου: δραστηριότητάς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

      ,    Προκειμένου  κατασκευής του έργου: για τα σωματεί σύμφωνα με: α και του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεταιρισμούς του έργου: το Ενιαί σύμφωνα με: ο Πιστοποιητικό
         ,Δικαστικής του έργου: Φερεγγυ  κατασκευής του έργου:ότητας του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται για τα σωματεί σύμφωνα με: α από το αρμόδιο Πρωτοδικεί σύμφωνα με: ο

          31.12.2019   και για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεταιρισμούς του έργου: για το χρονικό διάστημα έως του έργου: τις του έργου: από το
        . . . .Ειρηνοδικεί σύμφωνα με: ο και μετά την παραπάνω ημερομηνί σύμφωνα με: α από το Γ ΕΜΗ

( )δ    -         . ( ), ( )  ( ) Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν το κράτος του έργου: μέλος του έργου: ή χώρα δεν εκδί σύμφωνα με: δει τα υ  κατασκευής του έργου:πό των περ α β) τους όρους της παρούσας και γ πιστοποιητικά
            1  2  4 ( )ή όπου  κατασκευής του έργου: τα πιστοποιητικά αυ  κατασκευής του έργου:τά δεν καλύπτου  κατασκευής του έργου:ν όλες του έργου: τις του έργου: περιπτώσεις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό και και β) τους όρους της παρούσας

  22 ,          του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί σύμφωνα με: να αντικαθί σύμφωνα με: σταται από ένορκη
 ,   -         , β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση ή στα κράτη μέλη ή στις του έργου: χώρες του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: δεν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται ένορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση από
        υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: ενδιαφερομένου  κατασκευής του έργου: ενώπιον αρμόδιας του έργου: δικαστικής του έργου: ή διοικητικής του έργου:

,         αρχής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογράφου  κατασκευής του έργου: ή αρμόδιου  κατασκευής του έργου: επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του  κατασκευής του έργου:
            κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου: καταγωγής του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένος του έργου: ο

 .οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:

          Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή οι αρμόδιες του έργου: δημόσιες του έργου: αρχές του έργου: παρέχου  κατασκευής του έργου:ν επί σύμφωνα με: σημη δήλωση στην
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            οποί σύμφωνα με: α αναφέρεται ότι δεν εκδί σύμφωνα με: δονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της του έργου: παρούσας του έργου:
             παραγράφου  κατασκευής του έργου: ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυ  κατασκευής του έργου:τά δεν καλύπτου  κατασκευής του έργου:ν όλες του έργου: τις του έργου:
      1  2  4 ( )   22    περιπτώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στα υ  κατασκευής του έργου:πό και και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:

        Οι επί σύμφωνα με: σημες του έργου: δηλώσεις του έργου: καθί σύμφωνα με: στανται διαθέσιμες του έργου: μέσω του  κατασκευής του έργου: επιγραμμικού αποθετηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
 (e-Certis)πιστοποιητικών  146   81  . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

( )ε       Για τις του έργου: λοιπές του έργου: περιπτώσεις του έργου: της του έργου:  .4   22παραγράφου Α του άρθρου 147, υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται
          υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: ότι δεν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν στο πρόσωπό του  κατασκευής του έργου: οι
  οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού148.

   Ειδικά για την     .4    22περίπτωση θ της αξίας  παραγράφου Α του άρθρου 149,   για τις του έργου:
      . . .  εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένες του έργου: στο ΜΕΕΠ υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται
        ( ,  ,πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ

),  ΕΕΤΕΜ     όπως του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στη με .  15/ /24298/28.07.2005 (  1105)  αριθ Δ οικ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν΄ όλη τη διάρκεια της ,απόφαση
  ,  ,περί σύμφωνα με: ενημερότητας του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: όπως του έργου: ισχύει        από τα οποί σύμφωνα με: α αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα

   . . .      ,   με β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση του  κατασκευής του έργου: ΜΕΚ που  κατασκευής του έργου: στελεχώνου  κατασκευής του έργου:ν την εργοληπτική επιχεί σύμφωνα με: ρηση δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν
   .διαπράξει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρό επαγγελματικό παράπτωμα

         65  . .  71/2019 Μετά τη λήξη ισχύος του έργου: των μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικών διατάξεων του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ και
       ,     την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: των διατάξεών του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για τις του έργου: εγγεγραμμένες του έργου: στο

. . . . . .  ,        ΜΗΕΕΔΕ εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: η μη συ  κατασκευής του έργου:νδρομή του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω λόγου  κατασκευής του έργου: αποκλεισμού
   ,      περί σύμφωνα με: σοβ) τους όρους της παρούσαςαρού επαγγελματικού παραπτώματος του έργου: αποδεικνύεται με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:

           ,πιστοποιητικού του  κατασκευής του έργου: Τμήματος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: εν λόγω μητρώου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νιστά επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο
       47    . .σύμφωνα με τα ειδικότερα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω π δ

( ) στ Δικαιολογητικά      . .5   22 της αξίας  παρ Α τουΆρθρου  

…………………………………………………………………………………………………………………..
. 
    :Οι ημεδαπές αξίας  ανώνυμες αξίας  εταιρίες αξίας  

-   ,           Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποί σύμφωνα με: ο να προκύπτει ότι οι μετοχές του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ονομαστικές του έργου:
      (30)       .που  κατασκευής του έργου: να έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τριάντα εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: 150

-             Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναλυ  κατασκευής του έργου:τική κατάσταση με τα στοιχεί σύμφωνα με: α των μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: και τον αριθμό των
   ( ),       μετοχών κάθε μετόχου  κατασκευής του έργου: μετοχολόγιο όπως του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τά εί σύμφωνα με: ναι καταχωρημένα στο

   ,     (30)       β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ο μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: το πολύ τριάντα εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την
   .ημέρα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου:

Ειδικότερα:

)        . . .α Οι επιχειρή διαδικασία  για την επιλογή σεις αξίας  που είναι εγγεγραμμένες αξίας  στο ΜΕΕΠ   και διαθέτουν
 ενημερότητα πτυχίου,        προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν μόνο την αναλυ  κατασκευής του έργου:τική κατάσταση με τα στοιχεί σύμφωνα με: α

           ( ),των μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου  κατασκευής του έργου: μετοχολόγιο
          ,  όπως του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τά εί σύμφωνα με: ναι καταχωρημένα στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ο μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: το πολύ

 (30)           τριάντα εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την ημέρα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: καθώς του έργου: η
            απαί σύμφωνα με: τηση για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: πιστοποιητικού από το οποί σύμφωνα με: ο να προκύπτει ότι οι

  ,         23.9 μετοχές του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ονομαστικές του έργου: καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της του έργου:
.παρούσας του έργου:

)     ,β Οι αλλοδαπές αξίας  ανώνυμες αξίας  εταιρίες αξίας       ή διαδικασία  για την επιλογή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
   αντιστοιχούν σε ανώνυμες αξίας  εταιρείες αξίας   ,      ,εφόσον κατά το δί σύμφωνα με: καιο της του έργου: έδρας του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:  ,:

)Α    έχουν ονομαστικές αξίας  μετοχές αξίας  , :προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν
i)       ,     πιστοποιητικό αρμόδιας του έργου: αρχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: έδρας του έργου: από το οποί σύμφωνα με: ο να

     ,προκύπτει ότι οι μετοχές του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ονομαστικές του έργου:
ii)   ,        ,αναλυ  κατασκευής του έργου:τική κατάσταση μετόχων με αριθμό των μετοχών του  κατασκευής του έργου: κάθε μετόχου  κατασκευής του έργου:

           όπως του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τά εί σύμφωνα με: ναι καταχωρημένα στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ο μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: με
   30      ,ημερομηνί σύμφωνα με: α το πολύ εργάσιμες του έργου: μέρες του έργου: πριν την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφοράς του έργου:
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iii)           κάθε άλλο στοιχεί σύμφωνα με: ο από το οποί σύμφωνα με: ο να προκύπτει η ονομαστικοποί σύμφωνα με: ηση μέχρι
   ,     φυ  κατασκευής του έργου:σικού προσώπου  κατασκευής του έργου: των μετοχών που  κατασκευής του έργου: έχει συ  κατασκευής του έργου:ντελεστεί σύμφωνα με:   30  ( )τις του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ες του έργου: τριάντα

  εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου:     . πριν την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου:

)Β’      δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης αξίας   μετοχών  ή διαδικασία  για την επιλογή δεν
    προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, :προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν

i) β) τους όρους της παρούσας         εβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση περί σύμφωνα με: μη υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: ονομαστικοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: των μετοχών από αρμόδια
,     ,    αρχή εφόσον υ  κατασκευής του έργου:πάρχει σχετική πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη διαφορετικά προσκομί σύμφωνα με: ζεται υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη

  ,δήλωση του  κατασκευής του έργου: διαγωνιζόμενου  κατασκευής του έργου:
ii)         1%έγκυ  κατασκευής του έργου:ρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που  κατασκευής του έργου: κατέχου  κατασκευής του έργου:ν του  κατασκευής του έργου:λάχιστον

    ,των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου  κατασκευής του έργου:
iii)     ,    εάν δεν τηρεί σύμφωνα με: ται τέτοια κατάσταση προσκομί σύμφωνα με: ζεται σχετική κατάσταση

,        (1%)    προσώπων που  κατασκευής του έργου: κατέχου  κατασκευής του έργου:ν του  κατασκευής του έργου:λάχιστον ένα τοις του έργου: εκατό των μετοχών ή
 ,       ,    δικαιωμάτων ψήφου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα με την τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: α Γενική Συ  κατασκευής του έργου:νέλευ  κατασκευής του έργου:ση αν τα πρόσωπα

    .    ,     αυ  κατασκευής του έργου:τά εί σύμφωνα με: ναι γνωστά στην εταιρεί σύμφωνα με: α Σε αντί σύμφωνα με: θετη περί σύμφωνα με: πτωση η εταιρεί σύμφωνα με: α αιτιολογεί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
        ,λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εί σύμφωνα με: ναι γνωστά τα ως του έργου: άνω πρόσωπα       η δε αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δεν διαθέτει

       .   διακριτική ευ  κατασκευής του έργου:χέρεια κατά την κρί σύμφωνα με: ση της του έργου: αιτιολογί σύμφωνα με: ας του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: Εναπόκειται στην
          αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή να αποδεί σύμφωνα με: ξει τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει την

 ,        προαναφερόμενη κατάσταση διαφορετικά η μη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: σχετικής του έργου: κατάστασης του έργου: δεν
      . επιφέρει έννομες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νέπειες του έργου: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου:

            Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι επικυ  κατασκευής του έργου:ρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια
           αρχή του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: έδρας του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποψηφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και να συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από επί σύμφωνα με: σημη

  .μετάφραση στην ελληνική
      

      ,Ελλεί σύμφωνα με: ψεις του έργου: στα δικαιολογητικά ονομαστικοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: των μετοχών συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται
   9  .κατά το άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:

,   Περαιτέρω πριν    την υπογραφή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση     υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται η υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση της του έργου:
       20977/23-8-2007 ( ’ 1673)κοινής του έργου: απόφασης του έργου: των Υπου  κατασκευής του έργου:ργών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: και Επικρατεί σύμφωνα με: ας του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν »,      79υ  κατασκευής του έργου:πογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο   . 4412/2016.Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν

( )ζ       22. .9.   ,  Για την περί σύμφωνα με: πτωση του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση
          .του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: ότι δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: απόφαση αποκλεισμού

23.4        Δικαιολογητικά απόδειξης αξίας  καταλληλότητας αξίας  για την άσκηση της αξίας  
    22.επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  δραστηριότητας αξίας  του άρθρου Β’ 

( )α          Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της του έργου: επαγγελματικής του έργου:
,        δραστηριότητας του έργου: οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν

   . .  β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο ΜΕΕΠ       ,μέχρι τη λήξη της του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου:
    65   . .  71/2019,        σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και από την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:

        τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο Τμήμα Ι του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου: Εργοληπτικών
   ( . . . . .)Επιχειρήσεων Δημοσί σύμφωνα με: ων Έργων ΜΗΕΕΔΕ 151,      ή β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στα Μητρώα

 ,  ,Περιφερειακών Ενοτήτων ανά περί σύμφωνα με: πτωση  /  /  στην στις του έργου: κατηγορί σύμφωνα με: α ες του έργου: .ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

( )β            Οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:
        Ένωσης του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν τις του έργου: δηλώσεις του έργου: και πιστοποιητικά που  κατασκευής του έργου: περιγράφονται στο

 Παράρτημα XI     . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν

( )γ           Οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι σε κράτος του έργου: μέλος του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού
  ( . . )           Οικονομικού Χώρου  κατασκευής του έργου: ΕΟΧ ή σε τρί σύμφωνα με: τες του έργου: χώρες του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πογράψει και κυ  κατασκευής του έργου:ρώσει τη

,            ΣΔΣ στο β) τους όρους της παρούσαςαθμό που  κατασκευής του έργου: η υ  κατασκευής του έργου:πό ανάθεση δημόσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
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1, 2, 4 , 5, 6  7          και και τις του έργου: γενικές του έργου: σημειώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος του έργου:
I    ,          της του έργου: ως του έργου: άνω Συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ας του έργου: ή σε τρί σύμφωνα με: τες του έργου: χώρες του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εμπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:ν στην προηγούμενη

           περί σύμφωνα με: πτωση και έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νάψει διμερεί σύμφωνα με: ς του έργου: ή πολυ  κατασκευής του έργου:μερεί σύμφωνα με: ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: με την Ένωση σε
    ,   θέματα διαδικασιών ανάθεσης του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό

    .      αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου  κατασκευής του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: χώρα δεν
  ,          τηρεί σύμφωνα με: τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί σύμφωνα με: να αντικαθί σύμφωνα με: σταται από

  ,    -         ένορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση ή στα κράτη μέλη ή στις του έργου: χώρες του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: δεν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται ένορκη
,         β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση από υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: ενδιαφερομένου  κατασκευής του έργου: ενώπιον αρμόδιας του έργου: δικαστικής του έργου: ή

 ,       διοικητικής του έργου: αρχής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογράφου  κατασκευής του έργου: ή αρμόδιου  κατασκευής του έργου: επαγγελματικού ή εμπορικού
          οργανισμού της του έργου: χώρας του έργου: καταγωγής του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένος του έργου: ο
 ,           οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: ότι δεν τηρεί σύμφωνα με: ται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί σύμφωνα με: τη δραστηριότητα

  21  .του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:

      ), )  )  ,   Τα ως του έργου: άνω δικαιολογητικά υ  κατασκευής του έργου:πό α β) τους όρους της παρούσας και γ γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν εκδοθεί σύμφωνα με: 
  (30)       ,     έως του έργου: τριάντα εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εκτός του έργου: αν σύμφωνα με τις του έργου:

        ειδικότερες του έργου: διατάξεις του έργου: έκδοσης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τών προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένος του έργου: χρόνος του έργου: ισχύος του έργου: και
      εί σύμφωνα με: ναι σε ισχύ κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:152

23.5       Δικαιολογητικά Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  και Χρηματοοικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Επάρκειας αξίας  του
 22.άρθρου Γ

       Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων
:αποδεικνύεται

( )α        . .    . . . . .:για τις του έργου: εγγεγραμμένες του έργου: εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: στοΜΕΕΠ ή στοΜΗΕΕΔΕ

       . . . ,      εί σύμφωνα με: τε από τη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο ΜΕΕΠ η οποί σύμφωνα με: α αποτελεί σύμφωνα με: τεκμήριο των
  ,        ,πληροφοριών που  κατασκευής του έργου: περιέχει μέχρι τη λήξη της του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου:

    65  . . 71/2019,       σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και από την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:
,         τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο Τμήμα ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου: Εργοληπτικών

   ( . . . . .)Επιχειρήσεων Δημοσί σύμφωνα με: ωνΈργων ΜΗΕΕΔΕ
 ,         22.     εί σύμφωνα με: τε στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Γ δεν καλύπτονται από

     ,         την ως του έργου: άνω β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενός του έργου: ή περισσότερων από τα
 αποδεικτικά μέσα        που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ

(      )      .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016. 

  ,           Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση η β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται για την απόδειξη
       μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής του έργου: και χρηματοοικονομικής του έργου: επάρκειας του έργου: του  κατασκευής του έργου:

 22. ,          άρθρου  κατασκευής του έργου: Γ ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να
        προσκομί σύμφωνα με: ζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα   που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο

      .  4412/2016,       Μέρος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο
22.  .Γ απαί σύμφωνα με: τηση

,         Ειδικά για την απόδειξη της του έργου: απαί σύμφωνα με: τησης του έργου: της του έργου: μη υ  κατασκευής του έργου:πέρβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: των  ανώτατων επιτρεπτών
    :ορί σύμφωνα με: ων ανεκτέλεστου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πολοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

       , ,  ,με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενημερότητας του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εν ισχύει συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:όμενης του έργου: ανά περί σύμφωνα με: πτωση
       (     από πί σύμφωνα με: νακα όλων των υ  κατασκευής του έργου:πό εκτέλεση έργων εί σύμφωνα με: τε ως του έργου: μεμονωμένος του έργου: ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: τε
    )      στο πλαί σύμφωνα με: σιο κοινοπραξί σύμφωνα με: ας του έργου: ή υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: και αναφορά για το ανεκτέλεστο

      ,       υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπο ανά έργο και το συ  κατασκευής του έργου:νολικό ανεκτέλεστο για τα έργα που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι υ  κατασκευής του έργου:πό
       εξέλιξη και δεν συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στην ενημερότητα πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή

        , με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νης του έργου: δήλωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:όμενης του έργου:
       (     από πί σύμφωνα με: νακα όλων των υ  κατασκευής του έργου:πό εκτέλεση έργων εί σύμφωνα με: τε ως του έργου: μεμονωμένος του έργου: ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: τε
    )      στο πλαί σύμφωνα με: σιο κοινοπραξί σύμφωνα με: ας του έργου: ή υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: και αναφορά για το ανεκτέλεστο
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      ,    υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπο ανά έργο και το συ  κατασκευής του έργου:νολικό ανεκτέλεστο για τις του έργου: εργοληπτικές του έργου:
     ,    επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν ενημερότητα πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κατά τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου:

. διατάξεις του έργου:

   Ειδικά για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εγγεγραμμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:    ,στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων   οι
   22.         απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Γ αποδεικνύονται με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενός του έργου: ή περισσότερων από

          τα αποδεικτικά μέσα που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ
(      )     . 4412/2016.Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου:Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
 
( )β          Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους αξίας  
καταλόγου        ς του έργου: ή διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: που  κατασκευής του έργου:

     ,     συ  κατασκευής του έργου:μμορφώνονται με τα ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκά πρότυ  κατασκευής του έργου:πα πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου:
 Παραρτήματος του έργου: VII     . 4412/2016,   του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της του  κατασκευής του έργου: ν μπορούν να προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν

          στις του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή
        ,   το πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά τα

   83 . 4412/2016    9   οριζόμενα στο άρθρο ν και στην παράγραφο του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: .

( )γ           Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
        καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά τα

,    ανωτέρω υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν ως του έργου: δικαιολογητικά       ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
         . 4412/2016. που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στοΜέρος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν

23.6        Δικαιολογητικά Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  και Επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Ικανότητας αξίας  του άρθρου
22.Δ

        :Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται

( )α        . .    . . . . :για τις του έργου: εγγεγραμμένες του έργου: εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: στο Μ Ε ΕΠ ή στο ΜΗ Ε Ε Δ Ε

       . . . ,      εί σύμφωνα με: τε από τη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο ΜΕΕΠ η οποί σύμφωνα με: α αποτελεί σύμφωνα με: τεκμήριο των
         ,πληροφοριών που  κατασκευής του έργου: περιέχει μέχρι τη λήξη της του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου:

    65  . . 71/2019,       σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και από την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:
,         τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο Τμήμα ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου: Εργοληπτικών

   ( . . . . .)Επιχειρήσεων Δημοσί σύμφωνα με: ωνΈργων ΜΗΕΕΔΕ
 ,εί σύμφωνα με: τε         22.   στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Δ δεν καλύπτονται

     ,      από την ως του έργου: άνω β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενός του έργου: ή περισσότερων
   από τα αποδεικτικά μέσα      που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου:

  (      )  Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου:
   . 4412/2016,Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν        22.ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο Δ

.απαί σύμφωνα με: τηση

  ,           Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση η β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται για την απόδειξη
        μόνο ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής του έργου: και επαγγελματικής του έργου: ικανότητας του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

22. ,             Δ ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομί σύμφωνα με: ζονται ένα ή
    περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα      που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου:

   . 4412/2016.Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν

   Ειδικά για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εγγεγραμμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:    ,στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων    οι
   22.         απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Δ αποδεικνύονται με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενός του έργου: ή περισσότερων από

          τα αποδεικτικά μέσα που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ
(      )     . 4412/2016.Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου:Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
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( )β          Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους αξίας  
καταλόγους αξίας         ή διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: που  κατασκευής του έργου:

     ,     συ  κατασκευής του έργου:μμορφώνονται με τα ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκά πρότυ  κατασκευής του έργου:πα πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου:
 Παραρτήματος του έργου: VII     .  4412/2016,   του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της του  κατασκευής του έργου: ν μπορούν να

       προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν στις του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: εκδιδόμενο από
           την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον αρμόδιο οργανισμό

,       83 .  4412/2016    9πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά τα οριζόμενα στο άρθρο ν και στην παράγραφο
   του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: .

( )γ      Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:      που  κατασκευής του έργου: δεν εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
        καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά τα

,ανωτέρω  υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν   ως του έργου: δικαιολογητικά       ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
         . 4412/2016.που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στοΜέρος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν

       Οικονομικοί φορείς αξίας  που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια
   22.    22. ,   ,   επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  του άρθρου Γ και Δ της αξίας  παρούσας αξίας  συμμετέχουν στην
  ,      παρούσα διαδικασία ανάθεσης αξίας  ανεξαρτή διαδικασία  για την επιλογή τως αξίας  της αξίας  εγγραφή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  και της αξίας  

       κατάταξή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  τους αξίας  σε συγκεκριμένες αξίας  τάξεις αξίας  των οικείων μητρώων .153

23.7         Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης αξίας  ποιότητας αξίας  και πρότυπα
    22.περιβαλλοντική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  διαχείρισης αξίας  του άρθρου Ε154

................................................................................................................................................

         Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αναγνωρί σύμφωνα με: ζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν εκδοθεί σύμφωνα με: από
     ,  φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: διαπιστευ  κατασκευής του έργου:μένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: από ισοδύναμου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: Οργανισμούς του έργου: διαπί σύμφωνα με: στευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: εδρεύοντες του έργου: και

   - . ,       σε άλλα κράτη μέλη Επί σύμφωνα με: σης του έργου: κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α για ισοδύναμα
  ,       μέτρα διασφάλισης του έργου: ποιότητας του έργου: εφόσον ο ενδιαφερόμενος του έργου: οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δεν εί σύμφωνα με: χε

          τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός του έργου: των σχετικών
         ,    προθεσμιών για λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δεν ευ  κατασκευής του έργου:θύνεται ο ί σύμφωνα με: διος του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση ότι

         ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης του έργου: ποιότητας του έργου:
      .ή περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικής του έργου: διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: πληρούν τα απαιτούμενα πρότυ  κατασκευής του έργου:πα

23.8         :Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ χετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης αξίας  του προσωρινούαναδόχου

   ,   ,   Σε περί σύμφωνα με: πτωση νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της του έργου:
 « »,   :  “   -λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α με θέμα Δικαιολογητικά Προσωρινού Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναδόχου  κατασκευής του έργου:

’’,          Κατακύρωση τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποί σύμφωνα με: α προκύπτει η εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α
   υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου: νομί σύμφωνα με: μου  κατασκευής του έργου: εκπροσώπου  κατασκευής του έργου: και        τα οποί σύμφωνα με: α πρέπει να έχου  κατασκευής του έργου:ν εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τριάντα

(30)        εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:155,      εκτός του έργου: αν σύμφωνα με τις του έργου:
       ειδικότερες του έργου: διατάξεις του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τών φέρου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένο χρόνο ισχύος του έργου:

:Ειδικότερα

.Α       :Για τους αξίας  ημεδαπούς αξίας  οικονομικούς αξίας  φορείς αξίας  υποβάλλονται

1)        στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: εί σύμφωνα με: ναι  νομικό πρόσωπο  και εγγράφεται
          υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις του έργου:

   :μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: της του έργου: στο ΓΕΜΗ 156

)    α για την    απόδειξη της αξίας  νόμιμης αξίας  εκπροσώπησης αξίας  ,   υποβάλλει σχετικό
  ,       πιστοποιητικό ισχύουσας αξίας  εκπροσώπησης αξίας  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί

  (30)       έως αξίας  τριάντα εργάσιμες αξίας  ημέρες αξίας  πριν από την υποβολή διαδικασία  για την επιλογή του 157.  
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)            ,β) τους όρους της παρούσας Για την απόδειξη της του έργου: νόμιμης του έργου: σύστασης του έργου: και των μεταβ) τους όρους της παρούσαςολών του  κατασκευής του έργου: νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου:
  Γενικό ΠιστοποιητικόΜεταβολών  ,       του  κατασκευής του έργου: ΓΕΜΗ το οποί σύμφωνα με: ο πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου:

 (3)      .τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:

2)    ,   ,    Στις του έργου: λοιπές του έργου: περιπτώσεις του έργου: τα κατά περί σύμφωνα με: πτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης του έργου:
   (  ,  , και νόμιμης του έργου: εκπροσώπησης του έργου: όπως του έργου: καταστατικά πιστοποιητικά μεταβ) τους όρους της παρούσαςολών αντί σύμφωνα με: στοιχα

,      , .,    ΦΕΚ αποφάσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκρότησης του έργου: οργάνων διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: σε σώμα κλπ ανάλογα με τη νομική
   ),       μορφή του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:όμενα από υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: νόμιμου  κατασκευής του έργου:

        .εκπροσώπου  κατασκευής του έργου: ότι εξακολου  κατασκευής του έργου:θούν να ισχύου  κατασκευής του έργου:ν κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

          Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: για τη διενέργεια της του έργου: παρούσας του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν
         χορηγηθεί σύμφωνα με: εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: ες του έργου: σε πρόσωπο πλέον αυ  κατασκευής του έργου:τών που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στα παραπάνω

,    -     έγγραφα προσκομί σύμφωνα με: ζεται επιπλέον απόφαση πρακτικό του  κατασκευής του έργου: αρμοδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: καταστατικού
         . οργάνου  κατασκευής του έργου: διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου: χορηγήθηκαν οι σχετικές του έργου: εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: ες του έργου:

.Β’   Οι   αλλοδαποί οικονομικοί φορείς αξίας     ,   προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα κατά τη
   ,   ,    νομοθεσί σύμφωνα με: α της του έργου: χώρας του έργου: εγκατάστασης του έργου: αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν

,       ,    προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: νόμιμου  κατασκευής του έργου: εκπροσώπου  κατασκευής του έργου: από την οποί σύμφωνα με: α
       ,   αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως του έργου: προς του έργου: τη νόμιμη σύσταση μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: και εκπροσώπηση

  .του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα
      ,     Οι ως του έργου: άνω υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νες του έργου: δηλώσεις του έργου: γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτές του έργου: εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: μετά την

       .κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: πρόσκλησης του έργου: για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών
            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτου  κατασκευής του έργου:ν η νόμιμη σύσταση του  κατασκευής του έργου: οικονομικού

,       ,  /  /  φορέα όλες του έργου: οι σχετικές του έργου: τροποποιήσεις του έργου: των καταστατικών το τα πρόσωπο α που  κατασκευής του έργου:
/          δεσμεύει ου  κατασκευής του έργου:ν νόμιμα την εταιρί σύμφωνα με: α κατά την ημερομηνί σύμφωνα με: α διενέργειας του έργου: του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού

(  ,    .),   ,    νόμιμος του έργου: εκπρόσωπος του έργου: δικαί σύμφωνα με: ωμα υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: κλπ τυ  κατασκευής του έργου:χόν τρί σύμφωνα με: τοι στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: έχει
  ,      /  /    χορηγηθεί σύμφωνα με: εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α εκπροσώπησης του έργου: καθώς του έργου: και η θητεί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: των ή και των μελών του  κατασκευής του έργου:

 /  .οργάνου  κατασκευής του έργου: διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: νόμιμου  κατασκευής του έργου: εκπροσώπου  κατασκευής του έργου:

.Γ         ,   Οι ενώσεις του έργου: οικονομικών φορέων που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν κοινή προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν τα
,    ,      παραπάνω κατά περί σύμφωνα με: πτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που  κατασκευής του έργου:
  ,        19 . 2συ  κατασκευής του έργου:μμετέχει στην ένωση σύμφωνα με τα ειδικότερα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο παρ

 . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ν

.Δ         /   ,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: ο προσφέρων εί σύμφωνα με: ναι φυ  κατασκευής του έργου:σικό πρόσωπο ατομική επιχεί σύμφωνα με: ρηση τα
,         ,φυ  κατασκευής του έργου:σικά εφόσον έχει χορηγήσει εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: ες του έργου: εκπροσώπησης του έργου: σε τρί σύμφωνα με: τα πρόσωπα

    .προσκομί σύμφωνα με: ζεται εξου  κατασκευής του έργου:σιοδότηση του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα

23.9     Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων

( )α          Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή
        διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποί σύμφωνα με: ηση από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμορφώνονται με τα

  ,       ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκά πρότυ  κατασκευής του έργου:πα πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: VII του  κατασκευής του έργου:
 '   .  4412/2016,       Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν μπορούν να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν στις του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου:

         αρχές του έργου: πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
       .πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου:

          Στα πιστοποιητικά αυ  κατασκευής του έργου:τά αναφέρονται τα δικαιολογητικά β) τους όρους της παρούσαςάσει των οποί σύμφωνα με: ων έγινε η
           εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο ή η πιστοποί σύμφωνα με: ηση

      .και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο
        Η πιστοποιούμενη εγγραφή στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αρμόδιου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

   ,       ,οργανισμούς του έργου: ή το πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον οργανισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου:
        ,συ  κατασκευής του έργου:νιστά τεκμήριο καταλληλότητας του έργου: όσον αφορά τις του έργου: απαιτήσεις του έργου: ποιοτικής του έργου: επιλογής του έργου:

        .τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: καλύπτει ο επί σύμφωνα με: σημος του έργου: κατάλογος του έργου: ή το πιστοποιητικό
        Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
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       απαλλάσσονται από την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των δικαιολογητικών που  κατασκευής του έργου:
    .αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

( )β         . . .  Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι στο Μ Ε ΕΠ   3στις του έργου: τάξεις του έργου: η έως του έργου:
 7 , και η       ,     65 μέχρι τη λήξη της του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου:

. .  71/2019,   «  »π δ υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντας του έργου: Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:     εν ισχύ απαλλάσσονται από
     την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των δικαιολογητικών 158:

-      23.3.( )     απόσπασμα ποινικού μητρώου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: α της του έργου: παρούσας του έργου: για τον Πρόεδρο
    .       .και Διευ  κατασκευής του έργου:θύνοντα Σύμβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λο εργοληπτικής του έργου: επιχεί σύμφωνα με: ρησης του έργου: Για τα λοιπά μέλη του  κατασκευής του έργου: Δ Σ
 ,         ,της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: θα πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: αυ  κατασκευής του έργου:τοτελώς του έργου: απόσπασμα ποινικού μητρώου  κατασκευής του έργου:

         . καθόσον τα πρόσωπα αυ  κατασκευής του έργου:τά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
-       23.3.( )  .φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: 159

-             23.3.( )τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικεί σύμφωνα με: ο και το ΓΕΜΗ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: γ
         (  της του έργου: παρούσας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση όμως του έργου: ότι καλύπτονται πλήρως του έργου: όλες του έργου: οι

 )    .προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενες του έργου: περιπτώσεις του έργου: από την Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
-           το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού

  22. .4. ( ).του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας θ 160

-           το πιστοποιητικό της του έργου: αρμόδιας του έργου: αρχής του έργου: για την ονομαστικοποί σύμφωνα με: ηση των μετοχών του  κατασκευής του έργου:
 23.3. ( ).άρθρου  κατασκευής του έργου: στ

-         .τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: της του έργου: εργοληπτικής του έργου: επιχεί σύμφωνα με: ρησης του έργου:

         ,Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει
     .    προσκομί σύμφωνα με: ζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ Εφόσον στην Ενημερότητα

           Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του  κατασκευής του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: προσφέροντα εί σύμφωνα με: ναι
   ασφαλιστικώς του έργου: ενήμερα στον e  (   - )ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας τομέας του έργου: πρώην ΕΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΤΜΕΔΕ ,  ο προσφέρων

    ,    προσκομί σύμφωνα με: ζει επιπλέον της του έργου: ενημερότητας του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ασφαλιστική ενημερότητα για τα
 .στελέχη αυ  κατασκευής του έργου:τά

      . /  71/2019    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ τος του έργου: το πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: στο
       Τμήμα ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου: Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσί σύμφωνα με: ων Έργων

( . . . . .),        ΜΗΕ Ε Δ Ε αποτελεί σύμφωνα με: επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο και απαλλάσσει τις του έργου: εγγεγραμμένες του έργου:
        εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που  κατασκευής του έργου:
   47 .προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στα άρθρα επόμενα

23.10         Δικαιολογητικά για την απόδειξη της αξίας  στή διαδικασία  για την επιλογή ριξης αξίας  σε ικανότητες αξίας  άλλων
 (  )   22.φορέων δάνειας αξίας  εμπειρίας αξίας  τουάρθρου Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ

 
         Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: επιθυ  κατασκευής του έργου:μεί σύμφωνα με: να στηριχθεί σύμφωνα με: στις του έργου: ικανότητες του έργου:

 ,            ,άλλων φορέων η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αναγκαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
            γί σύμφωνα με: νεται με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή σχετικού συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού των φορέων αυ  κατασκευής του έργου:τών για τον σκοπό

.αυ  κατασκευής του έργου:τό

,   (      Ειδικότερα προσκομί σύμφωνα με: ζεται έγγραφο συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικό ή σε περί σύμφωνα με: πτωση νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου:
          απόφαση του  κατασκευής του έργου: αρμοδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: οργάνου  κατασκευής του έργου: διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού ή σε περί σύμφωνα με: πτωση φυ  κατασκευής του έργου:σικού προσώπου  κατασκευής του έργου:
 ),     ,    υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση δυ  κατασκευής του έργου:νάμει του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: αμφότεροι διαγωνιζόμενος του έργου: οικονομικός του έργου:

   ,         φορέας του έργου: και τρί σύμφωνα με: τος του έργου: φορέας του έργου: εγκρί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τη μεταξύ του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεργασί σύμφωνα με: α για την κατά
       /   /περί σύμφωνα με: πτωση παροχή προς του έργου: τον διαγωνιζόμενο της του έργου: χρηματοοικονομικής του έργου: ή και τεχνικής του έργου: ή

    ,        και επαγγελματικής του έργου: ικανότητας του έργου: του  κατασκευής του έργου: φορέα ώστε αυ  κατασκευής του έργου:τή να εί σύμφωνα με: ναι στη διάθεση του  κατασκευής του έργου:
      .       διαγωνιζόμενου  κατασκευής του έργου: για την εκτέλεση της του έργου: Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Η σχετική αναφορά θα πρέπει να

     ’      εί σύμφωνα με: ναι λεπτομερής του έργου: και να αναφέρει κατ ελάχιστον του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: θα
             εί σύμφωνα με: ναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και τον τρόπο δια του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: θα

      .     χρησιμοποιηθούν αυ  κατασκευής του έργου:τοί σύμφωνα με: για την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Ο τρί σύμφωνα με: τος του έργου: θα δεσμεύεται ρητά
           ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κατά τη διάρκεια της του έργου:

             σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και ο διαγωνιζόμενος του έργου: ότι θα κάνει χρήση αυ  κατασκευής του έργου:τών σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου:
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  .        ,ανατεθεί σύμφωνα με: η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: ο τρί σύμφωνα με: τος του έργου: διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια
            θα δηλώνει επί σύμφωνα με: σης του έργου: ότι καθί σύμφωνα με: σταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νος του έργου: για την

  .          εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: ο τρί σύμφωνα με: τος του έργου: διαθέτει στοιχεί σύμφωνα με: α τεχνικής του έργου: ή
         επαγγελματικής του έργου: καταλληλότητας του έργου: που  κατασκευής του έργου: σχετί σύμφωνα με: ζονται με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: τί σύμφωνα με: τλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: σπου  κατασκευής του έργου:δών και τα

      ’     επαγγελματικά προσόντα που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται στην περί σύμφωνα με: πτωση στ του  κατασκευής του έργου: Μέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου:
      .  4412/2016     Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν ή με την σχετική
 ,          επαγγελματική εμπειρί σύμφωνα με: α θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις του έργου: εργασί σύμφωνα με: ες του έργου: ή υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: για

     ,     τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: απαιτούνται οι συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένες του έργου: ικανότητες του έργου: δηλώνοντας του έργου: το τμήμα της του έργου:
   .σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: που  κατασκευής του έργου: θα εκτελέσει

23. 11    :Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτές του έργου:
•        ,  οι ένορκες του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη εφόσον

    (3)      , έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
•   ,        οι υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νες του έργου: δηλώσεις του έργου: εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: μετά την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου:

     πρόσκλησης του έργου: για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών161    Σημειώνεται ότι δεν απαιτεί σύμφωνα με: ται
     .θεώρηση του  κατασκευής του έργου: γνησί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

 24 :    Άρθρο ΠεριεχόμενοΦακέλουΠροσφοράς αξίας  

24.1       Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
 :ηλεκτρονικούς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

( )      «  »α υ  κατασκευής του έργου:ποφάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
 ( )      «  »β) τους όρους της παρούσας υ  κατασκευής του έργου:ποφάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά

   :σύμφωνα με τα κατωτέρω

24.2    «  »  ,   Ο ηλεκτρονικός του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφάκελος του έργου: Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πρέπει επί σύμφωνα με: ποινή
,    αποκλεισμού να περιέχει τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα  ( )  ( ) :υ  κατασκευής του έργου:πό α και β) τους όρους της παρούσας στοιχεί σύμφωνα με: α :

)      ( ). α το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύμβασης αξίας  ΕΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

       ,    Επί σύμφωνα με: σης του έργου: δύναται να περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει και συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση με την οποί σύμφωνα με: α ο
         οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: ζει τις του έργου: δηλώσεις του έργου: και πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:

  .     ,   παρέχει στο ΕΕΕΣ Η συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται σύμφωνα με όσα
   79προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας   . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου: ν

)   ,   15  .β την εγγύηση συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  του άρθρου της αξίας  παρούσας αξίας  

………………………………………….. 162

24.3    «  »    Ο ηλεκτρονικός του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφάκελος του έργου: Οικονομική Προσφορά περιέχει το αρχεί σύμφωνα με: ο pdf, το
    ,     οποί σύμφωνα με: ο παράγεται από το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα αφού συ  κατασκευής του έργου:μπληρωθούν καταλλήλως του έργου: οι σχετικές του έργου:

φόρμες του έργου:  και υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται,      ,  του  κατασκευής του έργου:λάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή η
    ( ) .οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποστηρί σύμφωνα με: ζεται από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό

24.4         /  Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: με την προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά
,   ,       έγγραφα αυ  κατασκευής του έργου:τά γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο

4.2   .β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:

24.5     ,  , Επισημαίνεται ότι οικονομικός αξίας  φορέας αξίας  παράγει κατά περίπτωση από
  -     το Υποσύστημα ΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία

(« »)    ,   εκτυπώσεις αξίας  των Δικαιολογητικών Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Προσφοράς αξίας  
       Portable Document Formatκαι της αξίας  Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  Προσφοράς αξίας  σε μορφή διαδικασία  για την επιλογή αρχείου

(PDF),       ,  ,τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά υπογεγραμμένα
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,τουλάχιστον      ,   με προηγμένη ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή υπογραφή διαδικασία  για την επιλογή η οποία
   ( )   υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό και

    ( )  επισυνάπτονται στους αξίας  αντίστοιχους αξίας  ηλεκτρονικούς αξίας  υπο φακέλους αξίας  της αξίας  
.προσφοράς αξίας  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄

 25:  Άρθρο Υπεργολαβία

25.1           Ο προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αναφέρει στην προσφορά του  κατασκευής του έργου: το τμήμα της του έργου:
         ,  σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: που  κατασκευής του έργου: προτί σύμφωνα με: θεται να αναθέσει υ  κατασκευής του έργου:πό μορφή υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: σε τρί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και

   .      του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: προτεί σύμφωνα με: νει Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο ανάδοχος του έργου: πρότεινε συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
      , ,   υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούται κατά την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή

  ,     .  της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εκτέλεσης του έργου: να προσκομί σύμφωνα με: σει την υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςική σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση Η Διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σα
       ’   ,   Υπηρεσί σύμφωνα με: α μπορεί σύμφωνα με: να χορηγήσει προθεσμί σύμφωνα με: α στον ανάδοχο κατ αί σύμφωνα με: τησή του  κατασκευής του έργου: για την

         προσκόμιση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςικής του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: με τον αρχικώς του έργου: προταθέντα υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςο ή
,     ,       ,  ,άλλον που  κατασκευής του έργου: διαθέτει τα αναγκαί σύμφωνα με: α κατά την κρί σύμφωνα με: ση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: προσόντα

   .εφόσον συ  κατασκευής του έργου:ντρέχει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρός του έργου: λόγος του έργου:  163 

25.2      .  2    18    4412/2016  Η τήρηση των υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεων της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν από
       .υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δεν αί σύμφωνα με: ρει την ευ  κατασκευής του έργου:θύνη του  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου:

25.3 .................................................................... 164

25.4    :Ηαναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή

)α           ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου: να εκτελέσει το προς του έργου:
 ,       22.  (  75  .  1  .  ’   2  .ανάθεση τμήμα κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν άρθρο παρ περ α και ν

4412/2016)     ,    ,    και επαληθεύει τη μη συ  κατασκευής του έργου:νδρομή στο πρόσωπό του  κατασκευής του έργου: των λόγω αποκλεισμού
  22. .1, 22. .2  22. .9 (  73 . 1  2  74 . 4412.2016),  του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας άρθρα παρ και και ν σύμφωνα με

       23   (  79  81τα κατά περί σύμφωνα με: πτωση ειδικώς του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: άρθρα έως του έργου:
. 4412/2016).ν  165

)β          απαιτεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν
,            υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςο όταν κατόπιν του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: και της του έργου: επαλήθευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: της του έργου: ως του έργου: άνω περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου:

( ),         α διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι επαγγελματικής του έργου: καταλληλλότητας του έργου: του  κατασκευής του έργου:
         .υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου: ή όταν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν οι ως του έργου: άνω λόγοι αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου:

  25  :   -  Άρθρο Α Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών

           Κάθε διαφορά μεταξύ των συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενων μερών που  κατασκευής του έργου: προκύπτει ή σχετί σύμφωνα με: ζεται με την
 /     /    /     ερμηνεί σύμφωνα με: α και ή το κύρος του έργου: και ή την εφαρμογή και ή την εκτέλεση της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσης του έργου:
           ,επιλύεται με την άσκηση προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: ή αγωγής του έργου: στο διοικητικό εφετεί σύμφωνα με: ο της του έργου: περιφέρειας του έργου:

            175  .στην οποί σύμφωνα με: α έχει υ  κατασκευής του έργου:πογράφει η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ν
4412/2016. 

[ ( )  ,     Η΄ Εναλλακτικά Ρή διαδικασία  για την επιλογή τρα διαιτησίας αξίας  κατόπιν σύμφωνης αξίας  γνώμης αξίας  του οικείου
 Τεχνικού Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμβουλίου 166

          Τα συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενα μέρη συ  κατασκευής του έργου:μφωνούν και συ  κατασκευής του έργου:ναποδέχονται ότι όλες του έργου: οι διαφορές του έργου: που  κατασκευής του έργου:
       /    /    /προκύπτου  κατασκευής του έργου:ν ή σχετί σύμφωνα με: ζονται με την ερμηνεί σύμφωνα με: α και ή το κύρος του έργου: και ή την εφαρμογή και ή

     ,      /την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο όργανο
            το οποί σύμφωνα με: ο διορί σύμφωνα με: ζεται και διεξάγει τη διαιτησί σύμφωνα με: α σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εκάστοτε

     .  (      ισχύου  κατασκευής του έργου:ν για τις του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου: Δημοσί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Κατά παρέκκλιση από τις του έργου: διατάξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου:
     ,        ισχύου  κατασκευής του έργου:ν για τις του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου: Δημοσί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να καθορί σύμφωνα με: σει στο

 ,  ,        σημεί σύμφωνα με: ο αυ  κατασκευής του έργου:τό κατά περί σύμφωνα με: πτωση το περιεχόμενο της του έργου: διαιτητικής του έργου: ρήτρας του έργου: σύμφωνα με τον
  ,    ,      επιλεγέντα φορέα διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου: περιέχον μεταξύ άλλων του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κανόνες του έργου: που  κατασκευής του έργου: διέπου  κατασκευής του έργου:ν τον

  ,     ,    ορισμό των διαιτητών του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εφαρμοστέου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κανόνες του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου: την έδρα του  κατασκευής του έργου:
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  (  ),     (   διαιτητικού δικαστηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή οργάνου  κατασκευής του έργου: τις του έργου: αμοιβ) τους όρους της παρούσαςές του έργου: των διαιτητών εφόσον δεν ορί σύμφωνα με: ζονται
    ),        από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εφαρμοστέου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κανόνες του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου: τη γλώσσα στην οποί σύμφωνα με: α θα διεξαχθεί σύμφωνα με: η

     ).διαιτησί σύμφωνα με: α και κάθε άλλο σχετικό θέμα
 

      «    Η διεξαγωγή της του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόκειται στον Κανονισμό Διαφάνειας του έργου: στις του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμει
  - » (Συ  κατασκευής του έργου:νθήκης του έργου: Διαιτησί σύμφωνα με: ες του έργου: Επενδυ  κατασκευής του έργου:τών Κρατών Rules on Transparency in Treaty based Investor-

State Arbitration)          της του έργου: Επιτροπής του έργου: των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές του έργου: Εμπορικό Δί σύμφωνα με: καιο
(UNCITRAL),         οι διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κατισχύου  κατασκευής του έργου:ν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου:

     . 3   175 . 4412/2016,που  κατασκευής του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζονται σύμφωνα με την παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν  

    /    Της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: στο διαιτητικό δικαστήριο όργανο προηγεί σύμφωνα με: ται στάδιο συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστικής του έργου:
 .        επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: διαφορών Για τη συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστική επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:ση της του έργου: διαφοράς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκροτεί σύμφωνα με: ται

   ( ).        Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςούλιο Επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: Διαφορών ΣΕΔ Η αμοιβ) τους όρους της παρούσαςή κάθε μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΣΕΔ καθορί σύμφωνα με: ζεται
    18 .  4640/2019 ( ’  190),    .   σύμφωνα με το άρθρο ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας περί σύμφωνα με: αμοιβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: διαμεσολαβ) τους όρους της παρούσαςητή Κατά τα

   . 7  8   176 . 4412/2016   . 4640/2019.λοιπά εφαρμόζονται οι παρ και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν και ο ν

 26 :    Άρθρο Διάφορες αξίας  ρυθμίσεις αξίας  

26.1      ,    Η έγκριση κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: δημοπρατούμενου  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: αποφασί σύμφωνα με: στηκε με την
. αριθμ 80/2022  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφαση . .Δ Σ

26.2             Ο Κύριος του έργου: του  κατασκευής του έργου: Έργου  κατασκευής του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να εγκαταστήσει για το έργο αυ  κατασκευής του έργου:τό Τεχνικό
.     ,       Σύμβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λο Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάδοχος του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: έχει την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση να διευ  κατασκευής του έργου:κολύνει τις του έργου:

   ,       δραστηριότητες του έργου: του  κατασκευής του έργου: Τεχνικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςούλου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: πηγάζου  κατασκευής του έργου:ν από τη συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατική σχέση
   .της του έργου: Υπηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: με αυ  κατασκευής του έργου:τόν

26.3  ,       ,  Οι προσφέροντες του έργου: με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αποδέχονται
      ανεπιφύλακτα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:

26.  4          Η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ενημερώνει το φυ  κατασκευής του έργου:σικό πρόσωπο που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογράφει την
       ,     προσφορά ως του έργου: προσφέρων ή ως του έργου: νόμιμος του έργου: εκπρόσωπος του έργου: προσφέροντος του έργου: ότι η ί σύμφωνα με: δια ή και

,  ’      ,    τρί σύμφωνα με: τοι κατ εντολή και για λογαριασμό της του έργου: θα επεξεργάζονται προσωπικά
          δεδομένα που  κατασκευής του έργου: περιέχονται στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: και τα αποδεικτικά μέσα

    ,      ,   τα οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε αυ  κατασκευής του έργου:τήν στο πλαί σύμφωνα με: σιο του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: Διαγωνισμού για το
        σκοπό της του έργου: αξιολόγησης του έργου: των προσφορών και της του έργου: ενημέρωσης του έργου: έτερων

  ,         συ  κατασκευής του έργου:μμετεχόντων σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνοντας του έργου: κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του  κατασκευής του έργου:
         απόρρητου  κατασκευής του έργου: και της του έργου: ασφάλειας του έργου: της του έργου: επεξεργασί σύμφωνα με: ας του έργου: των δεδομένων και της του έργου:
      ,    προστασί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: από κάθε μορφής του έργου: αθέμιτη επεξεργασί σύμφωνα με: α σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου:

      .της του έργου: κεί σύμφωνα με: μενης του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: περί σύμφωνα με: προστασί σύμφωνα με: ας του έργου: προσωπικών δεδομένων

26. 5 ,         , Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν μετά από την τυ  κατασκευής του έργου:χόν οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: έκπτωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα
      160  .  4412/2016,     με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν η Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή

    ,      αποφασί σύμφωνα με: σει την ολοκλήρωση του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: προσκαλεί σύμφωνα με: τον επόμενο κατά σειρά
            μειοδότη του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: διαγωνισμού και του  κατασκευής του έργου: προτεί σύμφωνα με: νει να αναλάβ) τους όρους της παρούσαςει αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: το έργο

   ,       ολοκλήρωσης του έργου: της του έργου: έκπτωτης του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και προϋποθέσεις του έργου: και
      .    β) τους όρους της παρούσαςάσει της του έργου: προσφοράς του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλε στον διαγωνισμό Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση εκτέλεσης του έργου:

,     (15)      συ  κατασκευής του έργου:νάπτεται εφόσον εντός του έργου: δεκαπέντε ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου:
        πρότασης του έργου: περιέλθει στην Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή

.          .  της του έργου: Η άπρακτη πάροδος του έργου: της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: θεωρεί σύμφωνα με: ται ως του έργου: απόρριψη της του έργου: πρότασης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο
       ,   ανωτέρω μειοδότης του έργου: δεν δεχθεί σύμφωνα με: την πρόταση σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: η Προϊσταμένη

      ,     Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή προσκαλεί σύμφωνα με: τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη ακολου  κατασκευής του έργου:θώντας του έργου: κατά τα λοιπά
  .       ,   την ί σύμφωνα με: δια διαδικασί σύμφωνα με: α Εφόσον και αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: απορρί σύμφωνα με: ψει την πρόταση η Προϊσταμένη

             Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή για την ανάδειξη αναδόχου  κατασκευής του έργου: στο έργο προσφεύγει κατά την κρί σύμφωνα με: ση της του έργου: εί σύμφωνα με: τε στην
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      ,    ανοικτή δημοπρασί σύμφωνα με: α εί σύμφωνα με: τε στη διαδικασί σύμφωνα με: α με διαπραγμάτευ  κατασκευής του έργου:ση κατά τις του έργου: οικεί σύμφωνα με: ες του έργου:
  .  4412/2016.διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

          Η διαδικασί σύμφωνα με: α της του έργου: παρούσας του έργου: δεν εφαρμόζεται μόνο στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: η
  ,        Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή κρί σύμφωνα με: νει ότι οι παραπάνω προσφορές του έργου: δεν εί σύμφωνα με: ναι ικανοποιητικές του έργου: για

           τον κύριο του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ή έχου  κατασκευής του έργου:ν επέλθει λόγω εφαρμογής του έργου: νέων κανονισμών αλλαγές του έργου:
    ,        στον τρόπο κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ενώ μπορεί σύμφωνα με: να εφαρμόζεται αναλογικά και σε

   ,      περί σύμφωνα με: πτωση ολοκλήρωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ύστερα από αυ  κατασκευής του έργου:τοδί σύμφωνα με: καιη διάλυ  κατασκευής του έργου:ση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
           κατόπιν πτώχευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου: ή διάλυ  κατασκευής του έργου:ση με υ  κατασκευής του έργου:παιτιότητα του  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

   .κατά τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου: διατάξεις του έργου:
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1        Για την έννοια  των “κάτω  ”  των ορί σύμφωνα με: ων δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων, .  2 . 1 .πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ περ
29   . του  κατασκευής του έργου: ν   4412/2016. 

2
       /  Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται τα στοιχεί σύμφωνα με: α της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: αναθέτοντος του έργου: φορέα ( ,επωνυ  κατασκευής του έργου:μί σύμφωνα με: α

  ,       ,αριθμός του έργου: φορολογικού μητρώου  κατασκευής του έργου: κωδικός του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
        όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: προσδιορί σύμφωνα με: ζεται στον επί σύμφωνα με: σημο ιστότοπο της του έργου: Γενικής του έργου: Γραμματεί σύμφωνα με: ας του έργου:

    ( . . . . . .)   Πληροφοριακών Συ  κατασκευής του έργου:στημάτων Δημόσιας του έργου: Διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: Γ ΓΠΣΔΔ του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
 ) . . 2 .   53  . 4412/2016. Ψηφιακής του έργου: Διακυ  κατασκευής του έργου:β) τους όρους της παρούσαςέρνησης του έργου: Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ περ α άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Επισημαί σύμφωνα με: νεται

        ( . . ) ότι οι αναθέτοντες του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: αποτελούν αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: π χ ΔΕΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εφαρμόζου  κατασκευής του έργου:ν
   (  )   ,  ’   τις του έργου: κανονιστικές του έργου: διατάξεις του έργου: πρότυ  κατασκευής του έργου:πα τεύχη που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται κατ εξου  κατασκευής του έργου:σιοδότηση του  κατασκευής του έργου:

 53  .4412/2016,    . 2 .    315  .4412/2016,άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν σύμφωνα με την παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
,           ,και συ  κατασκευής του έργου:νεπώς του έργου: χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος του έργου: για τις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: έργων που  κατασκευής του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:ν

        . 4412/2016.    σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν Οι λοιποί σύμφωνα με: αναθέτοντες του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:
          δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: για τις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου:

         . 4412/2016.αναθέτου  κατασκευής του έργου:ν σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν
3

           ,  Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: πηγή χρηματοδότησης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ο τακτικός του έργου: προϋπολογισμός του έργου: η
          αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αναγράφει τον αριθμό και τη χρονολογί σύμφωνα με: α της του έργου: απόφασης του έργου: ανάληψης του έργου:
,          υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να β) τους όρους της παρούσαςαρύνει το τρέχον

 ,          ,οικονομικό έτος του έργου: τον αριθμό καταχώρισής του έργου: της του έργου: στα λογιστικά β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: οικεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: φορέα
           καθώς του έργου: και τον αριθμό της του έργου: απόφασης του έργου: έγκρισης του έργου: της του έργου: πολυ  κατασκευής του έργου:ετούς του έργου: ανάληψης του έργου: σε περί σύμφωνα με: πτωση

         ,    που  κατασκευής του έργου: η δαπάνη εκτεί σύμφωνα με: νεται σε περισσότερα του  κατασκευής του έργου: ενός του έργου: οικονομικά έτη σύμφωνα με όσα
  .  4   4  . .  80/2016 ( ’ 145),   προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στην παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας περί σύμφωνα με: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: για

     .     την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: ανάληψης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: πηγή
     ,   χρηματοδότησης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων αναγράφει τη Συ  κατασκευής του έργου:λλογική

    .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφασηΈνταξης του έργου: και τον ενάριθμο  ( .  53 . 2 .   . 4412/2016). Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ ζ του  κατασκευής του έργου: ν
4      Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται η επωνυ  κατασκευής του έργου:μί σύμφωνα με: α της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:/  αναθέτοντος του έργου: φορέα
5              Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται ο κωδικός του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου:

     . .    προσδιορί σύμφωνα με: ζεται στον επί σύμφωνα με: σημο ιστότοπο της του έργου: Γ Γ Πληροφοριακών Συ  κατασκευής του έργου:στημάτων του  κατασκευής του έργου:
   Υπου  κατασκευής του έργου:ργεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Ψηφιακής του έργου: Διακυ  κατασκευής του έργου:β) τους όρους της παρούσαςέρνησης του έργου:

      ( .  53 . 2 .   . 4412/2016).Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α του  κατασκευής του έργου: ν
6      M    '' ''  έσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:
7            2  Το ΕΕΕΣ καταρτί σύμφωνα με: ζεται β) τους όρους της παρούσαςάσει του  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:ποποιημένου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: του  κατασκευής του έργου:

  ( ) 2016/7    5Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ της του έργου: Επιτροπής του έργου: της του έργου: ης του έργου:  2016  Ιανου  κατασκευής του έργου:αρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για την
         (καθιέρωση του  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:ποποιημένου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: για το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Έγγραφο Προμήθειας του έργου: L 3)

     . και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
         ,   Το ΕΕΕΣ φέρει υ  κατασκευής του έργου:πογραφή με ημερομηνί σύμφωνα με: α εντός του έργου: του  κατασκευής του έργου: χρονικού διαστήματος του έργου: κατά το

    .οποί σύμφωνα με: ο μπορούν να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται προσφορές του έργου:
          Ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δύναται να διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: ζει τις του έργου: δηλώσεις του έργου: και πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:

      ,       παρέχει στο ΕΕΕΣ με συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση την οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί σύμφωνα με: με το
 ΕΕΕΣ A   2-5-2019,     πό τις του έργου: παρέχεται η ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α P), εκείνα ταromitheus

ESP), εκείνα ταDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)      που  κατασκευής του έργου: προσφέρει τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα ηλεκτρονικής του έργου:
        ( ).σύνταξης του έργου: και διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Ενιαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Εγγράφου  κατασκευής του έργου: Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ
        Μπορεί σύμφωνα με: τε να δεί σύμφωνα με: τε τη σχετική ανακοί σύμφωνα με: νωση στη Διαδικτυ  κατασκευής του έργου:ακή Πύλη  του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   .     (    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ και το Διορθωτικό Επί σύμφωνα με: σημη Εφημερί σύμφωνα με: δα της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:
 L 17/65  23   2018)    ( ) 2016/7 Ένωσης του έργου: της του έργου: ης του έργου: Ιανου  κατασκευής του έργου:αρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στον Εκτελεστικό Κανονισμό ΕΕ για

         την καθιέρωση του  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:ποποιημένου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: για το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο
 ,           Προμήθειας του έργου: με το οποί σύμφωνα με: ο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογί σύμφωνα με: ας του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πήρχαν στο

       ,    αρχικό επί σύμφωνα με: σημο ελληνικό κεί σύμφωνα με: μενο του  κατασκευής του έργου: Εκτελεστικού Κανονισμού Μπορεί σύμφωνα με: τε να δεί σύμφωνα με: τε το
    σχετικό Διορθωτικό στην ακόλου  κατασκευής του έργου:θη διαδρομή

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
8  Η π  )      ,   ερί σύμφωνα με: πτωση ι συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται και περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στη Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη εφόσον η

        αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή προβ) τους όρους της παρούσαςλέπει υ  κατασκευής του έργου:ποδεί σύμφωνα με: γματα εγγράφων προς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
 , .   .οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: π χ εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικών επιστολών

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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9            Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται τυ  κατασκευής του έργου:χόν άλλα έγγραφα σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή τεύχη που  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κρί σύμφωνα με: νει
    αναγκαί σύμφωνα με: α με σκοπό να περιγράψει   ή να προσδιορί σύμφωνα με: σει     στοιχεί σύμφωνα με: α της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή της του έργου:

 διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου:.
10  .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ   67  . 4412/2016.άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
11          Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται από την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή με σαφήνεια συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένη ημερομηνί σύμφωνα με: α

( ,   ... ),      .εγκαί σύμφωνα με: ρως του έργου: ήτοι ως του έργου: την προς του έργου: αποφυ  κατασκευής του έργου:γή οιασδήποτε σύγχυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: και αμφιβ) τους όρους της παρούσαςολί σύμφωνα με: ας του έργου:
12               18 Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου:

. παρούσας του έργου:
13      . . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ έγγραφο ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ με α π 4121/30-07-2020 «      Διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: ως του έργου: προς του έργου: την τήρηση των

       διατυ  κατασκευής του έργου:πώσεων δημοσιότητας του έργου: στη διαγωνιστική διαδικασί σύμφωνα με: α σε περί σύμφωνα με: πτωση τροποποί σύμφωνα με: ησης του έργου:
  » ( : 9 -2 )όρων της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΩΡΗ ΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν ΧΖ)

14  .  18 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
15  .  12 . 1.2     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
16              Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν η διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: που  κατασκευής του έργου: τηρεί σύμφωνα με: το πρωτόκολλο της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι

      1,      διαφορετική από την αναφερόμενη στο άρθρο αναγράφεται στο παρόν σημεί σύμφωνα με: ο η
 .σχετική διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση

17  .  72 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
18          Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται ενιαί σύμφωνα με: ο ποσοστό έκπτωσης του έργου: απαλεί σύμφωνα με: φεται η

   . 3.5. .  95 . 2 .   . 4412/2016,   περί σύμφωνα με: πτωση δ της του έργου: παρ Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α του  κατασκευής του έργου: ν σύμφωνα με το
 «οποί σύμφωνα με: ο          αν κριτήριο ανάθεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

   ,        προσφορά μόνο βάσει τιμής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οι οικονομικοί φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσφέρουν είτε συνολικό και
         ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επί της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προϋπολογιζόμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δαπάνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για το συνολικό

      ’     αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
           ποσοστά έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του

,         (%),   προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μονάδες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επί τοις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εκατό ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση όταν
      ,       ». είναι μεγάλο το πλήθος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των τιμών μονάδας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση θα καταρτισθεί η σύμβαση

19        95 .  2 .   .    .Σε περί σύμφωνα με: πτωση εφαρμογής του έργου: της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ περ β) τους όρους της παρούσας υ  κατασκευής του έργου:ποπ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςα του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016 “   ”,     Ελεύθερη συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση τιμολογί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν

     ( )       .στην εν λόγω περί σύμφωνα με: πτωση στ αναφορά για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: σχετικού τιμολογί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
20  .  12 . 1.2.1    . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
21  .  12 . 1.2.2    . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
22  .  12 . 2     . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
23   .  12 .2.     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
24   ,            Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι ως του έργου: προς του έργου: τις του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: για την ολοκλήρωση των ενεργειών της του έργου:

        221   .Επιτροπής του έργου: Διενέργειας του έργου: Διαγωνισμού ισχύου  κατασκευής του έργου:ν τα οριζόμενα στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016. 

25  .  13 . 2     . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
26  .  72 . 1   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ όγδοο εδάφιο ν
27  .  221  . 1 .   . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
28 .   72 . 13 .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
29 .  88 . 5Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ  .   . 4412/2016περ α του  κατασκευής του έργου: ν
30             Ως του έργου: προς του έργου: τη γνωμοδότηση της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγήσεων

    .   184/2020    15-21 των ασυ  κατασκευής του έργου:νήθιστα χαμηλών προσφορών πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ΣτΕ ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: σκέψεις του έργου:
31 .  103 . 1 .   . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ εδ α του  κατασκευής του έργου: ν
32 .  103 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
33   .              Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ σχετικά με την ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση το άρθρο εικοστό έβ) τους όρους της παρούσαςδομο της του έργου: από

20.3.2020 . . .,  (  68) -      1  .  4683/2020 ( 83)-  ΠΝΠ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας που  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρώθηκε με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της κατά τις του έργου:
 1  2   :" παραγράφου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:      8  . 1599/1986 ( `Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

75)           μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του
 52  . 4635/2019,     «e-Dilosi».  άρθρου του ν μέσω της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Η ηλεκτρονική

          υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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    .  2.     εικοστό τέταρτο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρούσας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για
      . 1        τη χρήση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρ του παρόντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έχει την ίδια ισχύ με τη

     11  . 2690/1999 ( ` 45).   βεβαίωση γνήσιου υπογραφής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Η ημερομηνία που
        αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου

       Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
 .        ,  υπεύθυνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δήλωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου η

  ,         ,ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τόσο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικό όσο και ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έντυπο έγγραφο
   ".συνιστά έγγραφο βέβαιης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση χρονολογίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

34        . 2   259  .4412/2016Για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΙΙ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
35        ,     92Ομοί σύμφωνα με: ως του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται και στην περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών σύμφωνα με το άρθρο

. 8  .4412/201παρ του  κατασκευής του έργου: ν
36 .  12 . 1.2.1     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
37  .  14 . 1.2     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
38  .  103 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
39  .  103 . 3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
40      .  7   8    78   .  4412/2016  (Με την επιφύλαξη των παρ και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν λήψη

 ).επανορθωτικών μέσων
41   .  104 . 2  3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ και ν
42  .  103 . 6  . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
43  .  103 . 6 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
44  .  105 . 1 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
45  .  105 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
46  .  105 . 3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
47    «Η φράση         έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ο προσυμβατικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση από το Ελεγκτικό

,      324  327  .  4700/2020 ( ` 127)»Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)   προστί σύμφωνα με: θεται στη
    ,     διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη μόνο στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: εκεί σύμφωνα με: νες του έργου: στις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση

 .προσυ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικού ελέγχου  κατασκευής του έργου:
48  .  105 . 4 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
49 .  105 . 5 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
50  .  105 . 5  . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
51  .  105 . 7 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
52  .  105 . 8 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
53  .  360 . 1  . 4412/2016  3 . 1  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν και παρ του  κατασκευής του έργου: π δ  

54   .  361  . 4412/2016  4  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και του  κατασκευής του έργου: π δ
55  .  15    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
56  .  363  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
57  .  364 . 1 . 4412/2016  6  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Ν και του  κατασκευής του έργου: π δ
58  .  364 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
59  . . 1   365  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου:Ν
60  .  360 . 2  . 4412/2016  3 . 2  . . 39/2017, .  367 .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρα παρ του  κατασκευής του έργου: ν και παρ του  κατασκευής του έργου: π δ πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ

4 . 4412/2016.Ν
61  .  372 . 3 . 4412/2016 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
62   .  372 . 1  2 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ και Ν
63    Πρβ) τους όρους της παρούσας .λ   372 . 4  . 4412/2016.άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
64    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθ  372 . 6  . 4412/2016.ρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
65   .   53 . 3 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
66 .  80 . 10 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
67  .  92 . 4  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
68  .  92 . 4   . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
69   Τί σύμφωνα με: θεται μ         όνο εφόσον πρόκειται για συ  κατασκευής του έργου:γχρηματοδοτούμενο έργο από πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου:

 .Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:Ένωσης του έργου:
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70  1-1-2017     .  80/2016 ( ' 145 ),      13 Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τέθηκε σε ισχύ το π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας το οποί σύμφωνα με: ο με το άρθρο κατάργησε
 .  113/2010.το π δ

71 ,           Νόμοι ΠΔ και υ  κατασκευής του έργου:που  κατασκευής του έργου:ργικές του έργου: αποφάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται μετά την έναρξη της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:
       61  . 4412/2016,   σύναψης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν δεν αποτελούν μέρος του έργου:

     .του  κατασκευής του έργου: εφαρμοστέου  κατασκευής του έργου: θεσμικού πλαισί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:
72        . .  ,    Όταν πρόκειται για συ  κατασκευής του έργου:γχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο τούτο να αναγράφεται
στη

           Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τί σύμφωνα με: τλος του έργου: της του έργου: Πράξης του έργου: και του  κατασκευής του έργου: Επιχειρησιακού
         ,Προγράμματος του έργου: στο πλαί σύμφωνα με: σιο του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο

           καθώς του έργου: και τα ποσοστά συ  κατασκευής του έργου:γχρηματοδότησης του έργου: της του έργου: δαπάνης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: από εθνικούς του έργου: και
  (     ).  ,   ενωσιακούς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμεί σύμφωνα με: ο Επί σύμφωνα με: σης του έργου: η σχετική
       ( )  ,συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση ακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: τη διακριτή ορολογί σύμφωνα με: α Συ  κατασκευής του έργου:λλογικές του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποφάσεις του έργου: ΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας έργων

   ,      (   ενάριθμος του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ή ΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης του έργου: ΠΔΕ ή Τακτικός του έργου:
).          ,   .προϋπολογισμός του έργου: Για το ζήτημα της του έργου: ανάληψης του έργου: δαπανών δημοσί σύμφωνα με: ων επενδύσεων β) τους όρους της παρούσαςλ

  5  .  80/2016.και άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ  .  53 .2 .  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ ζ ν
73          .Οι κρατήσεις του έργου: προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:
74   .  4 . 3    . 4013/2011,   Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ έβ) τους όρους της παρούσαςδομο εδάφιο του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: αντικαταστάθηκε από

  44  . 4605/2019.το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
75  /    ,   ( .  13 . 3 . ’ & ‘  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της και η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά περί σύμφωνα με: πτωση πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ γ δ της του έργου:

 -  ).ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα
76  . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ά  102ρθρο  . 4412/2016ν ,       42  . 4782/2021.όπως του έργου: αντικαταστάθηκε με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν

           42 . 4781/2021 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ και έκθεση συ  κατασκευής του έργου:νεπειών ρυ  κατασκευής του έργου:θμί σύμφωνα με: σεων επί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω άρθρου  κατασκευής του έργου: ν
77      4  .  4   .  80/2016  “    Σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάληψη υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεων από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

”  (   145 ):  “διατάκτες του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της  ,        Οι διακηρύξεις του έργου: οι αποφάσεις του έργου: ανάθεσης του έργου: και οι συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου:
        συ  κατασκευής του έργου:νάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής του έργου: Κυ  κατασκευής του έργου:β) τους όρους της παρούσαςέρνησης του έργου: αναφέρου  κατασκευής του έργου:ν απαραί σύμφωνα με: τητα

        ,   τον αριθμό και τη χρονολογί σύμφωνα με: α της του έργου: απόφασης του έργου: ανάληψης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: τον αριθμό
       ,      καταχώρισής του έργου: της του έργου: στα λογιστικά β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: οικεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: φορέα καθώς του έργου: και τον αριθμό της του έργου:

           απόφασης του έργου: έγκρισης του έργου: της του έργου: πολυ  κατασκευής του έργου:ετούς του έργου: ανάληψης του έργου: σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: η δαπάνη εκτεί σύμφωνα με: νεται σε
    περισσότερα του  κατασκευής του έργου: ενός του έργου: οικονομικά έτη.". ,      12 .  2 ) Επί σύμφωνα με: σης του έργου: σύμφωνα με το άρθρο παρ γ του  κατασκευής του έργου:

 .  : “ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου: π δ ,  ,      Διακηρύξεις του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: απαιτεί σύμφωνα με: ται και αποφάσεις του έργου: ανάθεσης του έργου: που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται και
         , συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νάπτονται από φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: της του έργου: Γενικής του έργου: Κυ  κατασκευής του έργου:β) τους όρους της παρούσαςέρνησης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι άκυ  κατασκευής του έργου:ρες του έργου: εφόσον

            2,δεν έχει προηγηθεί σύμφωνα με: αυ  κατασκευής του έργου:τών η έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: ανάληψης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:
.  2  .παρ του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου:  " .    5     “Πρβ) τους όρους της παρούσας και άρθρο του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω διατάγματος του έργου:  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάληψη δαπανών

 δημοσί σύμφωνα με: ων επενδύσεων”
78        ,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τυ  κατασκευής του έργου:χόν δικαιώματα προαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: διαμορφώνεται

      (  )   αναλόγως του έργου: η εκτιμώμενη αξί σύμφωνα με: α της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: προϋπολογισμός του έργου: δημοπράτησης του έργου: και το
  ( .  6 . 1  132  . 1 . '  . 4412/2016).παρόν άρθρο πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρα παρ και παρ περ α του  κατασκευής του έργου: ν

79          Το ποσό των απρόβ) τους όρους της παρούσαςλεπτων δαπανών επαναϋπολογί σύμφωνα με: ζεται κατά την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή της του έργου:
,      ,       σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ανάλογα με την προσφερθεί σύμφωνα με: σα έκπτωση ώστε να διατηρεί σύμφωνα με: ται η εν λόγω

   15%      & ,   ποσοστιαί σύμφωνα με: α αναλογί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: επί σύμφωνα με: της του έργου: δαπάνης του έργου: εργασιών με ΓΕ ΟΕ σύμφωνα με την
 3 .     156 . 4412/2016. παράγραφο περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν

80 .  6 . 7  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
81        43 . 21  . 4605/2019όπως του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπληρώθηκε με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
82        ,      Μπορεί σύμφωνα με: η έναρξη της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: να ορί σύμφωνα με: ζεται διαφορετικά αν λόγου  κατασκευής του έργου: χάρη δεν

      ( .  147 .2 . 4412/2016).προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
83      .Με την επιφύλαξη της του έργου: επόμενης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσημεί σύμφωνα με: ωσης του έργου:
84           Οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να επιτρέπου  κατασκευής του έργου:ν την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή εναλλακτικών προσφορών

       13.4. (   57   .και στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή προσαρμόζεται αντιστοί σύμφωνα με: χως του έργου: το πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016 ).

85            2%  Το ποσοστό της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: δεν μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει το της του έργου: εκτιμώμενης του έργου:
  ,   . . .,      ,αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: το ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας με στρογγυ  κατασκευής του έργου:λοποί σύμφωνα με: ηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφί σύμφωνα με: ο

        μη συ  κατασκευής του έργου:νυ  κατασκευής του έργου:πολογιζομένων των δικαιωμάτων προαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: και παράτασης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
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( .  72 . 1  . 4412/2016),.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
86 .  88 . 1 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
87 .  72 . 3  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
88            Με απόφαση του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί σύμφωνα με: να καθορί σύμφωνα με: ζεται όριο

 ,          ποσοστού έκπτωσης του έργου: πάνω από το οποί σύμφωνα με: ο ο ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: ναι υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωμένος του έργου: να
,      ,   ,  προσκομί σύμφωνα με: ζει επιπλέον της του έργου: εγγύησης του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: πρόσθετη εγγύηση κλιμακωτά
    . .  72 . 4   .αυ  κατασκευής του έργου:ξανόμενη β) τους όρους της παρούσαςάσει του  κατασκευής του έργου: ποσοστού έκπτωσης του έργου: Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο ν

4412/2016.
89   .  72 . 17  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
90 .  160 . 9 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
91 .  72 . 14 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
92            Οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορούν να ζητούν από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: να παράσχου  κατασκευής του έργου:ν

«   »       Εγγύηση καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που  κατασκευής του έργου:
           ανακύπτου  κατασκευής του έργου:ν ή των ζημιών που  κατασκευής του έργου: προκαλούνται από δυ  κατασκευής του έργου:σλειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: α των έργων κατά την

   ,      .περί σύμφωνα με: οδο εγγύησης του έργου: καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: εφόσον προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
           Το ύψος του έργου: της του έργου: εγγύησης του έργου: καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζεται στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και

        (5%)     δεν μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει το πέντε τοις του έργου: εκατό της του έργου: εκτιμώμενης του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου:
.           σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Η επιστροφή της του έργου: ανωτέρω εγγύησης του έργου: λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει χώρα μετά από την

     ..     ολοκλήρωση της του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: εγγύησης του έργου: καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου:
   ’      καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν κατ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο

15.2    ,        .της του έργου: παρούσας του έργου: και επιπρόσθετα τον αριθμό και τον τί σύμφωνα με: τλο της του έργου: σχετικής του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
.  72 . 10  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν

93  .  72 . 14 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α ν
94         Τα γραμμάτια σύστασης του έργου: χρηματικής του έργου: παρακαταθήκης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ταμεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Παρακαταθηκών και

,          (Δανεί σύμφωνα με: ων για την παροχή εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:οδοτική
)           παρακαταθήκη συ  κατασκευής του έργου:στήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: διέπει αυ  κατασκευής του έργου:τό και

    4  .   30  1926/3  1927 (“ειδικότερα β) τους όρους της παρούσαςάσει του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ της του έργου: Δεκεμβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Ιανου  κατασκευής του έργου:αρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Περί σύμφωνα με: 
        συ  κατασκευής του έργου:στάσεως του έργου: και αποδόσεως του έργου: παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμεί σύμφωνα με: ω

  ”).  .    .  .  2756/23-5-2017   Παρακαταθηκών και Δανεί σύμφωνα με: ων Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Το με αρ πρωτ έγγραφο της του έργου:
. . . . . ( : 7 -975).ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΝΣΡΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

95 .   72  .  13,         4.1. .  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ καθώς του έργου: και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο ζ της του έργου:
,     .παρούσας του έργου: ως του έργου: προς του έργου: τις του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:

96            Η ελάχιστη προθεσμί σύμφωνα με: α παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: των προσφορών καθορί σύμφωνα με: ζεται σύμφωνα με το άρθρο
121  . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ν

97            Ορί σύμφωνα με: ζεται ο χρόνος του έργου: από την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή κατ΄ όλη τη διάρκεια της εκτί σύμφωνα με: μηση των ιδιαιτεροτήτων της του έργου:
.        , .  97 . 3διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: Για τον καθορισμό του  κατασκευής του έργου: χρόνου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσας Άρθρο παρ

 .  4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ν       :σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:  «   Στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
  ….,       δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων οι προσφορές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύουν και δεσμεύουν τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οικονομικούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

           φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και ανέρχεται
’     (10)  ,         .κατ ελάχιστον σε δέκα μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση

,        Ειδικότερα στους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαγωνισμούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
   ,        νομιμότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση άνω χρόνος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των προσφορών

   (3)   ».προσαυξάνεται κατά τρεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επιπλέον μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αντίστοιχα  
98  .  97 . 1 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
99     . (31)  (35) . 1   . 3  377    . 11Σύμφωνα με τις του έργου: περ και παρ και την παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: καθώς του έργου: και τις του έργου: παρ

 12   379  .  4412/2016,      και άρθρου  κατασκευής του έργου: ν εξακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: η υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση δημοσί σύμφωνα με: ευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: προκήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:
   . 7  8  15 . 3669/2008,       .σύμφωνα με τις του έργου: παρ και άρθρου  κατασκευής του έργου: ν σε συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμό με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

3548/2007,      στον περιφερειακό και τοπικό τύπο  31/12/2023μέχρι .
100  .   68 . 4412/2016.        Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ν Εφόσον η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή επιλέξει τη διαβ) τους όρους της παρούσαςούλευ  κατασκευής του έργου:ση επί σύμφωνα με: 

           68των δημοσιευ  κατασκευής του έργου:μένων εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σύμφωνα προς του έργου: τα οριζόμενα στο άρθρο
. 4412/2016,    20ν συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται το άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας,  .άλλως του έργου: διαγράφεται

101 .  25  . 4412/2016.       Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: δεν μπορούν
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   /      . . . . .να καλούν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένες του έργου: τάξεις του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου:ΜΕΕΠ ή του  κατασκευής του έργου:ΜΗΕΕΔΕ
102  ’            11 Κατ αντιστοιχί σύμφωνα με: α με τα ου  κατασκευής του έργου:σιώδη χαρακτηριστικά του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα με το άρθρο της του έργου:

 (           παρούσας του έργου: αναφέρεται η κατηγορί σύμφωνα με: α ή οι κατηγορί σύμφωνα με: ες του έργου: στις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: εμπί σύμφωνα με: πτει το έργο
       45    . /  71/2019 ).σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ τος του έργου:

103      ,       Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: κατά την εξέταση της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
   ,  .   «     τρί σύμφωνα με: των χωρών σε διαγωνισμούς του έργου: β) τους όρους της παρούσαςλ τις του έργου: Κατευ  κατασκευής του έργου:θυ  κατασκευής του έργου:ντήριες του έργου: γραμμές του έργου: για τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή
       », , 24.7.2019  τρί σύμφωνα με: των χωρών στην αγορά δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων της του έργου: ΕΕ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνρυ  κατασκευής του έργου:ξέλλες του έργου: C(2019)

5494 final. 
104        Σύμφωνα με το ισχύον κεί σύμφωνα με: μενο της του έργου: ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm  
105               Για το έλεγχο των χωρών που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νάψει συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: με την Ένωση δες του έργου: την

  ιστοσελί σύμφωνα με: δα της του έργου: Επιτροπής του έργου:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

106   .  . 1  91 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ περ ε παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: ν
107 .  73 . 1 .   . 4412/2016      107 . 6Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ εδ α του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: τροποποιήθηκε με το άρθρο περ

 .  4497/2017.   ,   ,     του  κατασκευής του έργου: ν Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι στο ΕΕΕΣ η αναφορά σε “τελεσί σύμφωνα με: δικη
 ”καταδικαστική απόφαση  ,       ,  νοεί σύμφωνα με: ται δεδομένης του έργου: της του έργου: ως του έργου: άνω νομοθετικής του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: ως του έργου:

“   ”,αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση         η δε σχετική δήλωση του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα στο
 . .        .Μέρος του έργου: ΙΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες του έργου: καταδικαστικές του έργου: αποφάσεις του έργου:

108 .  73 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
109  .   73  .  2     .  4412/2016.    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο του  κατασκευής του έργου: ν Σχετική δήλωση του  κατασκευής του έργου:

      προσφέροντος του έργου: οικονομικού φορέα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ΕΕΕΣ
110            Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η εν λόγω πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη για παρέκκλιση από τον υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικό

      ( .  73 . 3  .αποκλεισμό αποτελεί σύμφωνα με: δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016).           ,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: δεν επιθυ  κατασκευής του έργου:μεί σύμφωνα με: να προβ) τους όρους της παρούσαςλέψει τη σχετική δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα η

     αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαγράφει την παράγραφο .αυ  κατασκευής του έργου:τή
111             Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η εν λόγω πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη για παρέκκλιση από τον υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικό

        ( .  73 .  3αποκλεισμό της του έργου: αποτελεί σύμφωνα με: δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο παρ
 . 4412/2016).          ,του  κατασκευής του έργου: ν Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: δεν επιθυ  κατασκευής του έργου:μεί σύμφωνα με: να προβ) τους όρους της παρούσαςλέψει τη σχετική δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα

       .η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυ  κατασκευής του έργου:τή
112      22. .4.     Οι λόγοι της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αποτελούν δυ  κατασκευής του έργου:νητικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αποκλεισμού σύμφωνα

   73  .  4  .  4412/2016.   ,      με το άρθρο παρ ν Κατά συ  κατασκευής του έργου:νέπεια η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δύναται να
 ,  ,         επιλέξει έναν περισσότερου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή ενδεχομένως του έργου: και κανέναν από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

        αποκλεισμού συ  κατασκευής του έργου:νεκτιμώντας του έργου: τα ιδιαί σύμφωνα με: τερα χαρακτηριστικά της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό ανάθεση σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
(   ,    ),      εκτιμώμενη αξί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: ειδικές του έργου: περιστάσεις του έργου: κλπ με σχετική πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη στο παρόν

  . .σημεί σύμφωνα με: ο της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:
113          Σχετική δήλωση του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: οικονομικού φορέα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ΕΕΕΣ
114            Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός του έργου: λόγος του έργου: αποκλεισμού συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται στο Μέρος του έργου: ΙΙΙ

   ( Δ του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ          Άλλοι Λόγοι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποκλεισμού που  κατασκευής του έργου: ενδέχεται να προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται από την εθνική
     .    .  νομοθεσί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: α α ή του  κατασκευής του έργου: α φ ).

115 . . 3  8  . 3310/2005,      239  . 4782/2Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: τροποποιήθηκε με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
116 .  73 . 6 . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
117  .  73 . 10 . 4412/2016, , . ’ . . 6271/30-11-2018 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν Επί σύμφωνα με: σης του έργου: β) τους όρους της παρούσαςλ υ  κατασκευής του έργου:π αριθμ πρωτ έγγραφο

  (  3 8 -09 )       24  2018της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ψ Κ ΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της του έργου: Οκτωβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
  C-124/2017στην υ  κατασκευής του έργου:πόθεση  Vossloh,   38-41,  ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: σκέψεις του έργου:   ΣτΕ ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 40/2019. 

118        22. .4      Υπενθυ  κατασκευής του έργου:μί σύμφωνα με: ζεται ότι αναφορά στην παράγραφο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας θα γί σύμφωνα με: νει μόνο στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου:
         .η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή επιλέξει κάποιον από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νητικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αποκλεισμού

119           .   Σχετικά με την προσκόμιση αποδεί σύμφωνα με: ξεων για τα επανορθωτικά μέτρα β) τους όρους της παρούσαςλ την απόφαση
 14   2021     Cτης του έργου: ης του έργου: Ιανου  κατασκευής του έργου:αρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΔΕΕ στην υ  κατασκευής του έργου:πόθεση -387/19

120   73 . 7 . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
121  .  ’ . 49341 -19/05/2020 (  385  , 25-05-2020),  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ απόφαση υ  κατασκευής του έργου:π αριθμ ΦΕΚ τεύχος του έργου: ΥΟΔΔ η οποί σύμφωνα με: α

          .  9   73  .εξακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: να ισχύει έως του έργου: την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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4412/2016.
122        ,    Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής του έργου: επιλογής του έργου: πλην της του έργου: καταλληλότητας του έργου: για

    ( . 75 . 2     .  76την άσκηση επαγγελματικής του έργου: δραστηριότητας του έργου: αρ παρ σε συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμό με το αρ
 .  4412/2016),          του  κατασκευής του έργου: ν εί σύμφωνα με: ναι προαιρετικά για την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή και πρέπει να

          (  75 . 1 σχετί σύμφωνα με: ζονται και να εί σύμφωνα με: ναι ανάλογα με το αντικεί σύμφωνα με: μενο της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου:
. 4412/2016).   ,     ,   ν Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο ώστε να μην

       περιορί σύμφωνα με: ζεται δυ  κατασκευής του έργου:σανάλογα η συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων
 .        στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: διαγωνισμούς του έργου: Κατά το στάδιο του  κατασκευής του έργου: προσδιορισμού των κριτηρί σύμφωνα με: ων

  ,        καταλληλότητας του έργου: των υ  κατασκευής του έργου:ποψηφί σύμφωνα με: ων εί σύμφωνα με: ναι αναγκαί σύμφωνα με: ο να τηρούνται από τις του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου:
,     ,        αρχές του έργου: οι θεμελιώδεις του έργου: ενωσιακές του έργου: αρχές του έργου: ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: η αρχή της του έργου: ί σύμφωνα με: σης του έργου: μεταχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: των

,    ,      συ  κατασκευής του έργου:μμετεχόντων της του έργου: αποφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: των διακρί σύμφωνα με: σεων της του έργου: διαφάνειας του έργου: και της του έργου: ανάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: του  κατασκευής του έργου:
 .       22.  –  22.  ελεύθερου  κατασκευής του έργου: ανταγωνισμού Τα κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε εξετάζονται

          κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α ελέγχου  κατασκευής του έργου: της του έργου: καταλληλότητας του έργου: του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: να εκτελέσει τη
 (  “on/off”). σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση κριτήρια

123   .  188 . 1  . 4635/2019,         105Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν με το οποί σύμφωνα με: ο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα
 106  . 3669/2008,     . .   και του  κατασκευής του έργου: ν μέχρι την έκδοση του  κατασκευής του έργου: π δ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

124           Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: δεν μπορούν να καλούν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένες του έργου:
/     ,τάξεις του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: ΜΕΕΠ ή       . .  71/2019,   από την έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου:

    ( . . . .).  . .   76 .  4,Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσί σύμφωνα με: ων Έργων ΜΗΕΕΔΕ Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ
 . 4412/2016. του  κατασκευής του έργου: ν

125             Οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορούν να επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν απαιτήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: να διασφαλί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν ότι οι
        οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν την αναγκαί σύμφωνα με: α οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα

    .         για την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Όλες του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: πρέπει να σχετί σύμφωνα με: ζονται και να εί σύμφωνα με: ναι
      ( .  75 . 1   ανάλογες του έργου: με το αντικεί σύμφωνα με: μενο της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο και

.  75 .  3  .  4412/2016)αρ παρ του  κατασκευής του έργου: ν .        Οι εν λόγω απαιτήσεις του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζονται περιγραφικά στο
 ,    /      . . . . .  παρόν σημεί σύμφωνα με: ο χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: παραπομπή σε τάξεις του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: ΜΕΕΠ ή του  κατασκευής του έργου: ΜΗΕΕΔΕ Σε κάθε

          80  110 περί σύμφωνα με: πτωση και για το μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικό χρονικό διάστημα ισχύος του έργου: των άρθρων έως του έργου: του  κατασκευής του έργου:
.  3669/2008,        65   . .  71/2019    ν όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τό προκύπτει από το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και την πλήρη

    ,   ,      έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να
         . .  71/2019,περιγράφει τις του έργου: σχετικές του έργου: απαιτήσεις του έργου: ανάλογα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο π δ
      76  . 4412/2016  τηρου  κατασκευής του έργου:μένων των ειδικότερων ρυ  κατασκευής του έργου:θμί σύμφωνα με: σεων του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν αναφορικά με

            τις του έργου: πέραν των προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των
   .  71/2019 (  112),    οικεί σύμφωνα με: ων μητρώων του  κατασκευής του έργου: π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: προϋπολογισμού ανά κατηγορί σύμφωνα με: α

.έργου  κατασκευής του έργου:
126  Ο            ι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορούν να επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν απαιτήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: να διασφαλί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν ότι οι

         οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν την αναγκαί σύμφωνα με: α τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για
   .          την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Όλες του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: πρέπει να σχετί σύμφωνα με: ζονται και να εί σύμφωνα με: ναι

      ( .  75 . 1   ανάλογες του έργου: με το αντικεί σύμφωνα με: μενο της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο και
.  75  .  4   .  4412/2016)αρ παρ του  κατασκευής του έργου: ν .       Οι εν λόγω απαιτήσεις του έργου: καταρχάς του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζονται

   ,     /     περιγραφικά στο παρόν σημεί σύμφωνα με: ο χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: παραπομπή σε τάξεις του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: ΜΕΕΠ ή του  κατασκευής του έργου:
. . . .    /   .       ΜΗΕΕΔΕ ούτε σε β) τους όρους της παρούσαςαθμί σύμφωνα με: δες του έργου: κατηγορί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΜΕΚ Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση και για το

      80  110  .  3669/2008,  μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικό χρονικό διάστημα ισχύος του έργου: των άρθρων έως του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου:
     65   . .  71/2019       αυ  κατασκευής του έργου:τό προκύπτει από το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:

,  ,         τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να περιγράφει τις του έργου: σχετικές του έργου:
      . . 71/2019,απαιτήσεις του έργου: ανάλογα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο π δ    τηρου  κατασκευής του έργου:μένων των ειδικότερων
   76  . 4412/2016      ρυ  κατασκευής του έργου:θμί σύμφωνα με: σεων του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν αναφορικά με τις του έργου: πέραν των προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενων

            .απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικεί σύμφωνα με: ων μητρώων του  κατασκευής του έργου: π δ
71/2019 (  112),     .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: προϋπολογισμού ανά κατηγορί σύμφωνα με: α έργου  κατασκευής του έργου: . 

127   :  Προαιρετική επιλογή  .  22.       Η παρ Ε τί σύμφωνα με: θεται κατά διακριτική ευ  κατασκευής του έργου:χέρεια της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:
       82  . 4412/2016.  αρχής του έργου: και συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι

             όλες του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: πρέπει να σχετί σύμφωνα με: ζονται και να εί σύμφωνα με: ναι ανάλογες του έργου: με το αντικεί σύμφωνα με: μενο της του έργου:
 (  75 . 1 . 4412/2016).σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: άρθρο παρ ν
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128              Το εδάφιο αυ  κατασκευής του έργου:τό προστί σύμφωνα με: θεται κατά την κρί σύμφωνα με: ση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: σύμφωνα με το
 78 . 1  . 4412/2016,  .άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν άλλως του έργου: διαγράφεται

129      . Προαιρετική επιλογή συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: εδαφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:      78 . 2  .Σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016,          στην περί σύμφωνα με: πτωση συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων έργων οι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχές του έργου: μπορούν να

          απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρί σύμφωνα με: σιμων καθηκόντων απευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: ας του έργου: από τον ί σύμφωνα με: διο τον
.προσφέροντα

130           ,  Ως του έργου: προς του έργου: τον τρόπο υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των αποδεικτικών μέσων του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: τα οποί σύμφωνα με: α
 /         .  έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: παραχθεί σύμφωνα με: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ά  8ρθρο

. 3  . . παρ της του έργου: με αρ 117384/26-10-2017 . . .ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
131    79Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας . 4 . 4412/2016, παρ ν
132           Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η ανωτέρω δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευ  κατασκευής του έργου:χέρεια του  κατασκευής του έργου:

 .         οικονομικού φορέα Εξακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:φί σύμφωνα με: σταται η δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα να υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται το ΕΕΕΣ
         από το σύνολο των φυ  κατασκευής του έργου:σικών προσώπων που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στα    τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: α δύο εδάφια του  κατασκευής του έργου:

 73 . 1   . 4412/2016.άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: ν
133  .  79  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν
134 . . . .   19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, . 28Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ ΔΕΕ απόφαση της του έργου: σκ
135  .   754/2020, 753/2020 (  )Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ ενδεικτικά ΣτΕ Δ Τμήμα
136  .  79 . 8,       73  2  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ σε συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμό με άρθρο παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν
137            Εφιστάται η προσοχή των αναθετου  κατασκευής του έργου:σών αρχών στο ότι πρέπει να ζητεί σύμφωνα με: ται η

    προσκόμιση δικαιολογητικών προς του έργου: απόδειξη μόνο     των λόγων αποκλεισμού και των
       .  ,κριτηρί σύμφωνα με: ων επιλογής του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν τεθεί σύμφωνα με: στην παρούσα διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη Επισημαί σύμφωνα με: νεται
,  ,     ,    .  79 . 5  . 4412/2016,  περαιτέρω ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δύναται κατά το αρ παρ του  κατασκευής του έργου: ν να

  ,         ζητεί σύμφωνα με: από προσφέροντες του έργου: σε οποιοδήποτε χρονικό σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της του έργου:
,      ,    διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά όταν αυ  κατασκευής του έργου:τό απαιτεί σύμφωνα με: ται για

    .την ορθή διεξαγωγή της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:
138  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
139      73 . 2    . 4412/2016 : “Σύμφωνα με το άρθρο παρ τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο του  κατασκευής του έργου: ν   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο οικονομικός του έργου:

          ,  φορέας του έργου: εί σύμφωνα με: ναι Έλληνας του έργου: πολί σύμφωνα με: της του έργου: ή έχει την εγκατάστασή του  κατασκευής του έργου: στην Ελλάδα οι
          υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορούν τις του έργου: εισφορές του έργου: κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: καλύπτου  κατασκευής του έργου:ν τόσο την

     κύρια όσο και την επικου  κατασκευής του έργου:ρική ασφάλιση."
140  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
141           Οι υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νες του έργου: δηλώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: τεύχου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογράφονται και γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτές του έργου:

      4.2. )   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:
142 .  . . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το α π 1081/18-02-21   έγγραφο της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: «    Ενημέρωση για ζητήματα αποδεικτικών

  (    -   φορολογικής του έργου: ενημερότητας του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τόματη άντληση αποδεικτικού ενημερότητα σε
 )» ( : 5 -9 ).παρελθόντα χρόνο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ψ ΩΣΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν ΓΡ

143          .Εφόσον η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή την επιλέξει ως του έργου: λόγο αποκλεισμού
144  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
145  .   . .  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το με α π 2440/22-04-2021    «   έγγραφο της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: Ενιαί σύμφωνα με: ο Πιστοποιητικό Δικαστικής του έργου:

» ( : 9 -7 6).Φερεγγυ  κατασκευής του έργου:ότητας του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνΚΩΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Δ
146        Η πλατφόρμα της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Επιτροπής του έργου: eCertis    για την αναζήτηση ισοδύναμων

  -   .   ,   ,  πιστοποιητικών άλλων κρατών μελών της του έργου: ΕΕ εί σύμφωνα με: ναι διαθέσιμη χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: κόστος του έργου: στη
.  διαδρομή https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  .       Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ εί σύμφωνα με: ναι ο
           αρμόδιος του έργου: εθνικός του έργου: φορέας του έργου: για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχεί σύμφωνα με: ων του  κατασκευής του έργου: eCertis για

 .  .    .  .  2282/25-4-2018     την Ελλάδα Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το με αριθμ πρωτ σχετικό έγγραφο της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: στον
  ακόλου  κατασκευής του έργου:θο σύνδεσμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-

ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 
147       ,    /   ,   Εφόσον η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή τις του έργου: επιλέξει όλες του έργου: ή κάποια ες του έργου: εξ αυ  κατασκευής του έργου:τών ως του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

.αποκλεισμού
148      ,     ,   Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή εφόσον μπορέσει να αποδεί σύμφωνα με: ξει με κατάλληλα

,        ,   μέσα ότι συ  κατασκευής του έργου:ντρέχει κάποια από τις του έργου: περιπτώσεις του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: αποκλεί σύμφωνα με: ει οποιονδήποτε

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
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          . οικονομικό φορέα από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
149         .Εφόσον η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή την επιλέξει ως του έργου: λόγο αποκλεισμού
150  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
151           . .  71/2019  (  112).η οποί σύμφωνα με: α εκδί σύμφωνα με: δεται σύμφωνα με τις του έργου: ειδικές του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

        Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι τα πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών
 ( . . . .),       3Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι σε ισχύ κατά την η  2019  Ιου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εξακολου  κατασκευής του έργου:θούν να

   1ισχύου  κατασκευής του έργου:ν ως του έργου: την η  2021,      Σεπτεμβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:
       2νομοθετικού πλαισί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: σχυ  κατασκευής του έργου:ε έως του έργου: και την α  2019 ( .  65 . 1 Ιου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου:

.  71/2019 (  112)     . 5   144  . 4764/2020π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της ως του έργου: αντικαταστάθηκε με την παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
(  256). Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

152  .  12  80  .4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
153  .  76 . 4  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
154         22.   Εφόσον έχει αναφερθεί σύμφωνα με: σχετική απαί σύμφωνα με: τηση στο άρθρο Ε συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται αναλόγως του έργου:

    82  . 4412/2016.σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
155  .  12  80  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
156     86 . 4635/2019    : Σύμφωνα με το άρθρο ν στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά

.       . 4548/2018 ( ` 104),α η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.        . 3190/1955 ( ` 91),β η Εταιρεία Περιορισμένης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευθύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.        . 4072/2012 ( ` 86),γ η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.      (    )    δ η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη απλή ή κατά μετοχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εταιρεία που προβλέπονται

 . 4072/2012 ( ` 86),      ,στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών
.      .  1667/1986 ( `  196)  (    ε ο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)στικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) στον οποίο περιλαμβάνονται ο

,      ),αλληλασφαλιστικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ο πιστωτικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και ο οικοδομικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
    .   . . .      .  4430/2016 ( ` 205)  .   . . . .  στ η Κοιν ΣΕΠ που συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) και ζ η Κοι ΣΠΕ που

   . 2716/1999 ( ` 96),συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
     .       (  784   270  . 4072/2012) η η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)στική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό άρθρο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)Κ και του ν
    .          θ ο Ευρωπαϊκός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Όμιλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό

2137/1985/  (  ΕΟΚ ΕΕΕΚ L. 199,  διορθωτικό L. 247)       ,και έχει την έδρα του στην ημεδαπή
     .        2157/2001/  (  ι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό ΕΚ ΕΕΕΚ L. 294)

      ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην ημεδαπή
     .         1435/2003/ια η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό

 (  ΕΚ ΕΕΕΚ L. 207)       ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην ημεδαπή
      .           ιβ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

     29   ( ) 2017/1132 (  εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που αναφέρονται στο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ ΕΕ L 169/30.6.2017)
     -     ( . .),και έχουν έδρα σε κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μέλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεσηΈνωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ

 .           ιγ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
             εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των

      `,αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ
 .     ,      ιδ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση πράξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

             στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσώπων που έχουν την κύρια
            `εγκατάσταση ή την έδρα τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση περιπτώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ιβ

 `,και ιγ
 .          293  3  .ιε η Κοινοπραξί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: καταχωρί σύμφωνα με: ζεται σύμφωνα με το άρθρο παράγραφος του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

4072/2012
157 .  12  80  .4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
158        20 .  5  .  3669/2008Σύμφωνα με τη διάταξη του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: ν : “    Για τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή σε

       διαγωνισμούς του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων έργων χορηγεί σύμφωνα με: ται σε κάθε εργοληπτική επιχεί σύμφωνα με: ρηση
  . . .  «  »,   ,     εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ ενημερότητα πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: η οποί σύμφωνα με: α σε συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμό με τη

         . . .,β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από την υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α τήρησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΜΕΕΠ  συ  κατασκευής του έργου:νιστά
«    επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών [...]    και απαλλάσσει τις του έργου: εργοληπτικές του έργου:

         επιχειρήσεις του έργου: από την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση να καταθέτου  κατασκευής του έργου:ν τα επιμέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δικαιολογητικά στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
.”  διαγωνισμούς του έργου:  ,      22   (   .Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι σύμφωνα με το άρθρο Τροποποιήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ν

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ





4412/2016 ) . 66  . 4441/2016 (  227 ] “περ του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της .      31 α Το πρώτο εδάφιο της του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: της του έργου:
 1   377   : «31)  . 3669/2008 (  116),παραγράφου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: αντικαθί σύμφωνα με: σταται ως του έργου: εξής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

   80   110,          πλην των άρθρων έως του έργου: τα οποί σύμφωνα με: α παραμένου  κατασκευής του έργου:ν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του  κατασκευής του έργου:
    83,   4  5   20  προεδρικού διατάγματος του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: των παραγράφων και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: και της του έργου:

 1    176παραγράφου  κατασκευής του έργου: α του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ».
159            Στην περί σύμφωνα με: πτωση όμως του έργου: που  κατασκευής του έργου: η Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: δεν καλύπτει τις του έργου: εισφορές του έργου:

 ,     .επικου  κατασκευής του έργου:ρικής του έργου: ασφάλισης του έργου: τα σχετικά δικαιολογητικά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ξεχωριστά
160             Μόνο στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: έχει επιλεγεί σύμφωνα με: από την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή ως του έργου: λόγος του έργου:

.αποκλεισμού
161  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσας παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
162 .  93  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
163 .  165 . 3  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
164           , Οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορούν να προβ) τους όρους της παρούσαςλέπου  κατασκευής του έργου:ν στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ότι κατόπιν

          ,  αιτήματος του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου: και εφόσον η φύση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: το επιτρέπει η
          αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλει απευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: ας του έργου: στον υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςο την αμοιβ) τους όρους της παρούσαςή του  κατασκευής του έργου: για την

 ,    ,      εκτέλεση προμήθειας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: ή έργου  κατασκευής του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμει σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: με τον
.   ,       ανάδοχο Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζονται τα ειδικότερα

            μέτρα ή οι μηχανισμοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: επιτρέπου  κατασκευής του έργου:ν στον κύριο ανάδοχο να εγεί σύμφωνα με: ρει αντιρρήσεις του έργου: ως του έργου:
  ,         προς του έργου: αδικαιολόγητες του έργου: πληρωμές του έργου: καθώς του έργου: και οι ρυ  κατασκευής του έργου:θμί σύμφωνα με: σεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορούν αυ  κατασκευής του έργου:τόν τον τρόπο

.           .πληρωμής του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή δεν αί σύμφωνα με: ρεται η ευ  κατασκευής του έργου:θύνη του  κατασκευής του έργου: κύριου  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου:
 .Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται αναλόγως του έργου:

165   .  58  . 4412/2016 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
166    176 .  4412/2016.     ,    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ν Στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: για έργα προϋπολογισμού

    (10.000.000)  ,      ανώτερου  κατασκευής του έργου: των δέκα εκατομμυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ων ευ  κατασκευής του έργου:ρώ μπορεί σύμφωνα με: να εγκριθεί σύμφωνα με: και να
          περιληφθεί σύμφωνα με: ρήτρα περί σύμφωνα με: διαιτητικής του έργου: επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: κάθε διαφοράς του έργου: που  κατασκευής του έργου: προκύπτει σχετικά με

 ,        .την εφαρμογή την ερμηνεί σύμφωνα με: α ή το κύρος του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:    Για έργα κατώτερου  κατασκευής του έργου:
,         προϋπολογισμού απαιτεί σύμφωνα με: ται για τη συ  κατασκευής του έργου:μπερί σύμφωνα με: ληψη αντί σύμφωνα με: στοιχης του έργου: ρήτρας του έργου: η σύμφωνη γνώμη

   .         .  του  κατασκευής του έργου: αρμόδιου  κατασκευής του έργου: τεχνικού συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Μπορεί σύμφωνα με: να τεθεί σύμφωνα με: στο σημεί σύμφωνα με: ο αυ  κατασκευής του έργου:τό ή στην ΕΣΥ Στα
        ,   συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη που  κατασκευής του έργου: έχει περιληφθεί σύμφωνα με: ρήτρα περί σύμφωνα με: διαιτητικής του έργου: επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: δύναται να

     ,    προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στάδιο συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστικής του έργου: επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: κάθε διαφοράς του έργου: που  κατασκευής του έργου: προηγεί σύμφωνα με: ται της του έργου:
   προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: στη διαιτησί σύμφωνα με: α

167                 Στο παρόν σημεί σύμφωνα με: ο της του έργου: Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: ή στην ΕΣΥ μπορεί σύμφωνα με: να τεθεί σύμφωνα με: ρητά η πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη για τη
  ,       σύσταση κατασκευ  κατασκευής του έργου:αστικής του έργου: κοινοπραξί σύμφωνα με: ας του έργου: σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο

 165 . 4-6  . 4412/2016.άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090261509
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.palaiofaliro.gr
Πόλη: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Οδός και αριθμός: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ταχ. κωδ.: 17562

Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2132020250 - 2132020247
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: despoina.agorastou@palaiofaliro.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022
Σύντομη περιγραφή:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
2022
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 221/2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση έργων του είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2022

ΕΡΓΟ:    ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
2022    

Κ.Α. :    30-7323.005  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Η μελέτη αυτή αφορά την ανακατασκευή παλαιών οδοστρωμάτων-με

τοπικές  επεμβάσεις  σε  λακκούβες  ή  και  αποκατάσταση  στο  σύνολο  της

οδού-που λόγω παλαιότητας, αυξημένης κυκλοφορίας και συνεχής χρήσης

υφίστανται  καθημερινά  καταπονήσεις  που  έχουν  ως  αποτέλεσμα  τη

φυσιολογική φθορά τους. 

Οι  εργασίες  που  θα  εκτελεστούν  περιγράφονται  αναλυτικά  στον

προϋπολογισμό και τιμολόγιο μελέτης. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/21 &

του  Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  όπως  ισχύουν

σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις τους   καθώς και  τον

Ν. 3463/2006  και τον Ν. 3852/2010 όσον αφορά τα αποφαινόμενα όργανα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον ΚΑ : 30-7323.005. Το έργο

θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ.

Παλαιό Φάληρο  ---/3/2022
                                                                                               Ο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

                                                                                            ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΙΩΤΙΝΗΣ
                                                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
                                                                                              Με βαθμό
α΄
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Ποσότητα

Δαπάνη (Ευρώ)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 ΝΑΟΔΟ Γ01.1 ΝΟΔΟ 3121Β 1 m3 90 11.5 1035

2 ΝΑΟΔΟ Γ02.2 ΝΟΔΟ 3211Β 2 m2 900 1.2 1080

3 ΝΑΟΔΟ Β85.1ΣΧ ΝΟΔΟ 2511 3 ΤΕΜ 40 120 4800

Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 6915 6915

2. ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 ΝΑΟΔΟ Δ02.Α ΝΟΔΟ 1132 4 m2 15000 3.4 51000

2 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ03 ΝΟΔΟ 4110 5 m2 900 1.2 1080

3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΑΟΔΟ Δ04 ΝΟΔΟ 4120 6 m2 26000 0.45 11700

4 ΝΑΟΔΟ Δ07 ΝΟΔΟ 4421Β 7 m2 9000 7.1 63900

5 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 ΝΟΔΟ 4521Β 8 m2 15000 7.7 115500

6 ΝΑΟΔΟ Δ06.1ΣΧ 9 ton 44 75 3300

7 ΝΟΔΟ 4720Α 11 m3 450 130 58500

8 ΟΔΟ 4521Β.ΣΧ ΝΟΔΟ 4521.Β 10 m2 1900 18 34200

Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 339180 339180

Σε μεταφορά 346095

Σελίδα 1 από 2

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρηση

ς

Μον.
Mετρ.ετρ.

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-Π.Τ.Π. Ο-
155)

Τροποποίηση στάθμης φρεατίων 
επισκέψεων και υδροσυλλογής στο 
οδόστρωμα με καλύμματα κυκλικά 
ή ορθογώνια

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 
αστικής οδού με χρήση φρέζας

Ασφαλτικές συνδετικές 
(Π.Τ.Π. Ο-ισοπεδωτικές) στρώσεις 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου

Για ένα μετρικό τόνο ασφαλτικού 
σκυροδέματος για εργασίες 
ισοπεδωτικών στρώσεων 
σποραδικών φθορών

ΝΟΔΟ 
4421.Β1

Ασφαλτόμιγμα για την επισκευή 
φθορών παλαιού ασφαλτικού 
οδοστρώματος

ΟΔΟ 
4720Α.ΣΧΕΤ

Αποκατάσταση φθαρμένων 
τμημάτων οδοστρώματος και 
τοπικών καθιζήσεων επιφανείας 
από 0,50m2 έως 25m2

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ Είδος Εργασιών Α.Τ. Ποσότητα
Δαπάνη (Ευρώ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Άθροισμα 346095

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 62,297.10

Άθροισμα 408392.1

Απρόβλεπτα 15,00% 61,258.82

Άθροισμα 469650.92

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 12,000.00

Άθροισμα 481650.92

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 2,160.00

Άθροισμα 483810.92

Πρόβλεψη αναθεώρησης 60.05

Άθροισμα 483870.97

ΦΠΑ 24,00% 116,129.03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 600000
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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 

συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 

μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 

 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 

στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 2 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 

αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 

υπόγεια έργα. 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 

γεωμετρική επιφάνεια. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 3 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β85.1ΣΧ Τροποποίηση στάθμης φρεατίων επισκέψεων και υδροσυλλογής στο οδόστρωμα με 

καλύμματα κυκλικά ή ορθογώνια 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2511 

Για την τροποποίηση της στάθμης ενός διατηρούμενου φρεατίου ΟΚΩ, οποιωνδήποτε διαστάσεων, δηλ. 

τη μερική κατά την έννοια του ύψους καθαίρεση του ή την υπερύψωση του, σε όρια που να μην 

συνεπάγονται ανατροπή της λειτουργίας του και κατ’ επέκταση την καθαίρεση του. Στην εργασία 

περιλαμβάνεται η αποξήλωση, με προσοχή των πλαισίων του καλύμματος ή της σχάρας, η μεταφορά των 

πλαισίων και των χυτοσιδηρών ή άλλου τύπου καλυμμάτων επίσκεψης εσχαρών υδροσυλλογής ή 

καλυμμάτων λειτουργίας σε κατάλληλες θέσεις, η καθαίρεση των αναγκαίων τμημάτων του φρεατίου, η 

συμπλήρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 , η στερέωση στη νέα στάθμη των πλαισίων και η 

τοποθέτηση των καλυμμάτων , και η συμπλήρωση με ασφαλτικό σκυρόδεμα κ.λπ. η αποκομιδή προς 

απόριψη με τη φόρτωση των προϊόντων καθαιρέσεων και η προσκόμιση όλων των αναγκαίων υλικών επί 

τόπου και οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι αναγκαία για την πλήρη λειτουργία του φρεατίου. (Δεν 

περιλαμβάνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες τροποποίησης υπαρχουσών ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων π.χ μετρητών Ε.Ε.Υ) 
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Ο τρόπος επαναφοράς του φρεατίου στην τελική στάθμη συνίσταται στις εξής εργασίες: 

1. Αποξήλωση της μεταλλικής στεφάνης του φρεατίου 

2. Καθαίρεση του σκυροδέματος γύρω από το κυκλικό ή ορθογωνικό στόμιο του φρεατίου δημιουργώντας 

έναν περιμετρικό δακτύλιο πλάτους 15εκατοστών έως 20 εκατοστών και βάθους 15 εκατοστών περίπου. 

 

3. Επανατοποθέτηση της μεταλλικής στεφάνης και στερέωση αυτής με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 , 

το οποίο θα τοποθετηθεί τόσο κάτω από τη στεφάνη όσο και περιμετρικά αυτής, η άνω επιφάνεια του 

οποίου θα υπολείπεται κατά 4 με 5 εκατοστά της επιφάνειας του ασφαλτοτάπητα. 

 

Η σκυροδέτηση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικής σαμπρέλας φουσκωμένης με αέρα (ως καλούπι) 

ή με προκατασκευασμένο μεταλλικό ξυλότυπο (καλούπι) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής ανάλογα με 

το είδος του στομίου του φρεατίου. 

 

4. Η επανατοποθετηθείσα στεφάνη του φρεατίου με το σκυρόδεμα που την περιβάλει καλύπτεται στη 

συνέχεια με μεταλλικό έλασμα επαρκούς πλάτους και πάχους (10 χιλιοστών τουλάχιστον) η οποία δε 

μετακινείται λόγω του ίδιου βάρους της και θα παραμένει άκαμπτη κατά την διέλευση των οχημάτων 

έως ότου το σκυρόδεμα αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή του (2 έως 3 ημέρες) 

 

5. Μετά την ανάληψη επαρκούς τάσης του σκυροδέματος, απομακρύνεται το μεταλλικό έλασμα και 

διαστρώνεται το προαναφερθέν κενό των 5 εκατοστών με ασφαλτόμιγμα της ίδιας κατηγορίας με αυτό 

του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα. 

 

Στις τιμές εφαρμογής του άρθρου περιλαμβάνονται οι δαπάνες όλων των προαναφερθεισών εργασιών 

 Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 

A.T. : 4 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.Α Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 

Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα), 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος". Εκτέλεση της 

εργασίας με ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισμένης κυκλοφορίας 

(συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών). 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του φρεζαρίσματος, 

με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται. 

 

 

- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης 

 

- Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης των 

εργασιών κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα. 

 

 

- Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση 

των εργασιών. 

 

 

- Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας στην 

ζώνη εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής σήμανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την 

νύκτα). 

 

 

- Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 5 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
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γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

 

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 

φύλαξη κλπ.), 

 

 

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση, 

 

 

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 

ασφάλτου (Federal), 

 

 

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 6 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια 

και υπαίθρια έργα. 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

 

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 

χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 

 

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 7 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ07 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β 

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 

από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος". 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
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- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 

- η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 

 

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 

των επιφανειακών ιχνών 

 

 

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών 

κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις 

εργασίες κλπ.) 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,10 

(Ολογράφως) : επτά και δέκα λεπτά 

A.T. : 8 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 

σκυροδέματος". 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 

 

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 

- η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 

 

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 

των επιφανειακών ιχνών. 

 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,70 

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 9 

  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ06.1ΣΧ Για ένα μετρικό τόνο ασφαλτικού σκυροδέματος για εργασίες ισοπεδωτικών στρώσεων 

σποραδικών φθορών 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421.Β1 
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Για ένα μετρικό τόνο ασφαλτικού σκυροδέματος για εργασίες ισοπεδωτικών στρώσεων σποραδικών 

φθορών, τύπου που καθορίζεται από την υπηρεσία και την απόλυτη κρίση της, την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 

"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος", δηλαδή για την προμήθεια όλων των 

υλικών (αδρανών κ.λπ) επί τόπου των έργων στη θέση παραγωγής του ασφαλτομίγματος μαζί με την 

αξία της ασφάλτου και δαπάνη μεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως κ.λπ της ασφάλτου τη θέση παραγωγής του 

ασφαλτομίγματος, την παραγωγή του ασφαλτομίγματος, τις φορτοεκφορτώσεις τη μεταφορά κ.λπ αυτού 

επί τόπου των έργων. 

 

Τιμή ανά μετρικό τόνο ασφαλτικού σκυροδέματος. 

 Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 10 

  

Άρθρο : ΟΔΟ 4521Β.ΣΧ Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδοστρώματος και τοπικών καθιζήσεων επιφανείας 

από 0,50m2 έως 25m2 

 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521.Β 

Για την αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδοστρώματος και τοπικών καθιζήσεων επιφάνειας 0,50 m2 

έως 25m2 απαιτείται : 

 

Φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτοτάπητα με ειδικό μηχάνημα φρέζας (ισχύος μηχανήματος μεγαλύτερη 

των 80 Hp) στο βάθος που απαιτείται (τουλάχιστον 10cm)  πλάτους έως 60cm, δημιουργία ορθογώνιων 

σχημάτων και καθετότητα παρειών ώστε να μην απομένουν ρηγματωμένα ή σαθρά τμήματα ασφαλτικού 

ούτε να υπάρχουν αποξηλώσεις έξω από τα όρια του φρεζαρίσματος, επιμελής καθαρισμός της 

δημιουργηθείσας επιφάνειας, εξυγίανση και συμπλήρωση με αδρανή υλικά εάν απαιτείται, συμπίεση 

της επιφάνειας και των αδρανών υλικών (3Α), ασφαλτική προεπάλειψη στον πυθμένα και συγκολλητική 

επάλειψη στις παρειές, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτομίγματος τύπου ΑΣ31,5 ή ΑΣ 40, διάστρωση 

και συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος. Σε περίπτωση μεγάλου βάθους η διάστρωση 

θα γίνεται σε στρώσεις με μέγιστο πάχος 8cm. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών μέχρι την 

χωματερή. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επισκευασμένης επιφάνειας οδοστρώματος. Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : 11 

  

Άρθρο : ΟΔΟ 4720Α.ΣΧΕΤ Ασφαλτόμιγμα για την επισκευή φθορών παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4720Α 

Διά την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά) επισκευής παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος 

δι’ ασφαλτομίγματος εξ’ ασφαλτικού διαλύματος ή ασφαλτικού γαλακτώματος και αδρανών 

υλικών παραγομένων εκ καθαρών υγιών λίθων ασβεστολιθικού λατομείου ΑΣ 12,5, μετά της 

δαπάνης προμηθείας επί τόπου των έργων απάντων των απαιτουμένων υλικών (αδρανή υλικά, 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, καθαρό πετρέλαιο κ.λ.π.) με την αξία της ασφάλτου, την διάνοιξη 

λάκκων, την κατακορύφωση των παρειών, τον καθαρισμό των λάκκων και την αποκόμιση των 

αχρήστων υλικών εις την οριζόμενη υπό της Υπηρεσίας θέση αποθέσεως, την συμπύκνωση του 

πυθμένα των λάκκων, την παρασκευή ασφαλτικών διαλυμάτων και ασφαλτομίγματος 

δι’ ασφαλτικού διαλύματος ή ασφαλτικού γαλακτώματος, την προεπάλειψη του πυθμένα και 

των παρειών δι’ ασφαλτικού γαλακτώματος την διάστρωση και συμπύκνωση του ασφαλτομίγματος 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι εργασίες που εκτελούνται με μηχανικά μέσα 

(ασφαλτοκόπτης, χρήση μηχανικού εκσκαφέα ή αεροσυμπιεστή) καθώς και η απομάκρυνση των 

προϊόντων εκσκαφής (Μ3), η προμήθεια ασφαλτομίγματος, η συμπύκνωση πυθμένα και 

ασφαλτοτάπητα, και γενικότερα κάθε εργασία που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της 

εν λόγω εργασίας συμπεριλαμβανομένης της οιασδήποτε μεταφοράς. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ασφαλτομίγματος επ’ αυτοκινήτου. 

 

(1 m3) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 130,00 

 

(Ολογράφως) 
: 

 

εκατόν τριάντα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2022

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ
2022    

Κ.Α. :    30-7323.005  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων
βαρύνει την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική επιχείρηση
μετά από δημόσιο διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 του  Ν.  4412/16  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα  περί  Δημοσίων  Συμβάσεων

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
 του  Ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  114Α΄/2006)  του  εν  ισχύ  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων

(ειδικότερα του άρθρου 209, παρ.1) 
 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 
 του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση  νόμων και  πράξεων των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του
έργου. 

 Του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων…»  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  «Έγκριση  τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή
σε  όλα  τα  Δημόσια  Έργα»  (ΦΕΚ  2221Β'/30.7.2012)  και  η  Εγκύκλιος  26
(ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012)  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Έργων  (ΑΔΑ  Β4Τ81-
70Θ). 

 Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
7. Η Τεχνικές Εκθέσεις 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

1
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9.  Οι  εγκεκριμένες  μελέτες,  που  θα  χορηγηθούν  στον  ανάδοχο  από  την  υπηρεσία  και  οι
εγκεκριμένες  τεχνικές  μελέτες,  που  θα  συνταχθούν  από  τον  Ανάδοχο,  αν  προβλέπεται  η
περίπτωση  αυτή  από  τα  συμβατικά  τεύχη  ή  προκύψει  κατά  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί
τροποποίησης των μελετών του έργου. 
10. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν : 
α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια 
β) Οι Ευρωκώδικες. 
γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π. 
δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
Το  προτεινόμενο  χρονοδιάγραμμα  προγραμματισμού  παρέχει  την  πρόοδο  των  επί  μέρους
εργασιών  μέσα  στη  συνολική  προθεσμία  αποπεράτωσης  που  προβλέπεται  στην  Ειδική
Συγγραφή  Υποχρεώσεων  ή  την  Διακήρυξη.  Ο  ανάδοχος  υποβάλλει  προς  την  Υπηρεσία
χρονοδιάγραμμα με περιοριστική την τελική προθεσμία εκτέλεσης του έργου και προτείνει
ενδιάμεσες  τμηματικές  αποκλειστικές  προθεσμίες,  για  έγκριση.  Η  Υπηρεσία  μπορεί  να
απαιτήσει  από  τον  ανάδοχο  να  αυξήσει  τον  αριθμό  των  συνεργείων  και  τον  αριθμό  των
μηχανημάτων,  αν  κρίνει  ότι  ο  ρυθμός  της  προόδου  του  έργου  δεν  είναι  ικανοποιητικός.
Πάντως όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός αν λόγω
αναγκών του  έργου  ζητηθεί  από την επίβλεψη εγγράφως υπερωριακή εργασία  ή εκτέλεση
εργασιών σε μη εργάσιμες μέρες. Εννοείται ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν αμείβεται με
πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο. Μόνον έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή
απασχόληση επιτρέπει εργασίες. 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Οι  τιμές  του  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρων  και  έντεχνων  εργασιών  του
αναδόχου χωρίς να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση κάθε μιας από αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται: 
1.  Δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων (μισθώματα -  καύσιμα-λιπαντικά-
ασφάλιστρα- δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις). 
2.  Δαπάνες  για  το  απαιτούμενο  προσωπικό  συνεργείων  και  μηχανικού  εξοπλισμού
(ημερομίσθια-έκτακτες παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις). 
3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης μεταφοράς
από  τον  τόπο  παραγωγής  ή  προμήθειας  στον  τόπο  του  έργου.  Σαν  απαιτούμενα  υλικά
λογίζονται  όλα είτε κατονομάζονται  ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι,  αλλά είναι  οπωσδήποτε
απαραίτητα. 
4. Δαπάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζημιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς
μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. Κάθε
δαπάνη  που  δεν  κατονομάζεται  ρητά  αλλά  είναι  απαραίτητη  για  την  πλήρη  και  έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών. 
Καμία  αξίωση ή  αμφισβήτηση  είναι  δυνατόν  να θεμελιωθεί  εκ  των  υστέρων ως προς  την
ποσότητα  των  υλικών  και  τις  αποστάσεις  μεταφοράς,  ως  προς  τις  αποδόσεις  των
εργατοτεχνιτών και των μηχανημάτων από τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής
χιλιομετρικών  αποστάσεων  (αποδεκτών  και  από  την  πλευρά  της  επίβλεψης),  συντάσσεται
πρωτόκολλο χιλιομετρικής απόστασης και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου, και προστίθεται ως
ποσοστό 18% στο τέλος του προϋπολογισμού εργασιών. 
Στο  ποσοστό  αυτό  περιλαμβάνονται:α)  δαπάνες  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  του
προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων
του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.) β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό -- έξοδα
υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης- - εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) μισθοί,
αποζημιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα
εγγύησης,  τόκοι  κίνησης  κεφαλαίου  και  λοιπές  επιβαρύνσεις  εκτός  από  τον  Φ.Π.Α.  που
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αποδίδεται  χωριστά  από  τον  Δήμο  ε)  έξοδα  εφαρμογής  εγκεκριμένων  χαράξεων,  δοκιμής
υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα
ασφάλισης  ή  αποζημίωσης  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του  αναδόχου  και  κάθε  είδους
αποζημίωσης προς τρίτους ζ) έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδή
των προϊόντων σε θέση που επιτρέπει η αστυνομία η) κάθε άλλη δαπάνη που δεν ορίζεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών,  σύμφωνα με τη
σύμβαση θ) το όφελος του αναδόχου. 
Περιλαμβάνονται επίσης: οι  μέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου,
ζημιές, απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις,  συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες
γραφείων, υπαλλήλων, σύνταξης μελετών. 
Το ποσοστό αυτό προστίθεται  στο άθροισμα κάθε ομάδας εργασιών της πιστοποίησης  και
αυτό που προκύπτει μειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την
αντίστοιχη ομάδα εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Τα υλικά πρέπει  να είναι  άριστης ποιότητας και  να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Πρέπει  να  υποβάλλονται  στην  υπηρεσία  δείγματα  υλικών  για  έγκριση,  πριν  αυτά
χρησιμοποιηθούν στο έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση της
υπηρεσίας, θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα
δείγματα θα λαμβάνονται από την υπηρεσία έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό
απαιτείται)  θα  αποστέλλονται  για  εξέταση  στο  Κρατικό  Εργαστήριο  Δοκιμής  Υλικών.  Θα
συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται το όνομα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό
εμπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η ονομασία και τόπος του έργου, το όνομα
του αναδόχου και το απαιτούμενο υλικό. Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα
υποβληθούν τα υλικά. 
Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από
τα σχετικά προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός
εξοπλισμός  καθορίζεται  κάθε  φορά  από  το  τιμολόγιο.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  διαθέτει  τον
απαιτούμενο  εξοπλισμό,  είναι  υποχρεωμένος  να  τον  μισθώσει  χωρίς  καμία  υποχρέωση  ή
ευθύνη της υπηρεσίας για πρόσθετη αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν
είναι  στην  ασφαλιστική  περιοχή  του  ΙΚΑ  ή  σε  άλλο  ταμείο  (ανά  ειδικότητα)  ή  σε
αναγνωρισμένες άλλες από το Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω
ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον
ανάδοχο. 
Σε  καμία  περίπτωση  δεν  επιβαρύνεται  η  υπηρεσία  με  αποζημιώσεις  ατυχημάτων  του
προσωπικού  του  αναδόχου καθώς και  με  αποζημιώσεις  για  ζημίες,  προκαλούμενες από  το
προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του
Δημοσίου ή του Δήμου και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους
φόρους και τα τέλη, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων και Νόμων που ισχύουν την ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού.  Υποχρεούται  επίσης στην  καταβολή οποιασδήποτε  αποδοχής
θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας και αφορά επιδόματα, ημερομίσθια, δώρα κ.λ.π. Αν κατά την
ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  επιβληθούν  φόροι,  τέλη,  κρατήσεις  ή  καταργηθούν
υφιστάμενοι,  το  αντίστοιχο  ποσό  πληρώνεται  επιπλέον  ή  εκπίπτει  αντίστοιχα  από  τους
λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι πληρωμένου ή
εξοικονομημένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα μέσα
προσέγγισης  και  μεταφοράς,  την  διάθεση,  διαχείριση  και  εναποθήκευση  των  υλικών,  την
κατάσταση των οδών προσπέλασης,  την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών,  νερού και
ηλεκτρικού,  τις  καιρικές  συνθήκες,  τα  υπόγεια  δίκτυα  και  γενικά  τις  ειδικές  και  γενικές
συνθήκες  που  μπορούν  να  επηρεάσουν  το  κόστος  του  έργου  και  την  αρτιότητα  της
κατασκευής.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφωθεί  με  την
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υπάρχουσα κατάσταση και  να αποφύγει  την πρόκληση ζημιών, για την αποκατάσταση των
οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ο  ανάδοχος  φυλάσσει  και  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση  όλα  τα  υλικά  και  μέσα  που  θα
χρησιμοποιήσει, καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές
εντολές  που  πρέπει  να  εκτελεσθούν  από  τον  ανάδοχο.  Σε  περίπτωση  που  δεν  υπακούσει
παίρνονται μέτρα φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σε αυτόν οι
αντίστοιχες δαπάνες. 
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που
εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας. 
Ζημιές  που  προκλήθηκαν  από  αμέλεια  του  αναδόχου  επανορθώνονται  αμέσως  από  αυτόν,
αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε
κοπή ή καταστροφή δένδρων και θάμνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα
του για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη
παροχή  πρώτων  βοηθειών,  φέρει  ακέραια  την  ευθύνη  για  την  λήψη  μέτρων  πρόληψης
ατυχήματος  κατά  παντός  προσώπου  ή  οχήματος.  Οι  εκσκαφές  σε  γαιώδη  και  γενικά  οι
εκσκαφές  σε  κατοικημένες  περιοχές  υποστηρίζονται  πάντοτε.  Όλες  οι  εκσκαφές
επισημαίνονται τη νύχτα με φώτα. Η Υπηρεσία δίδει εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση
της κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου οι οποίες εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του
εργολάβου. 
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφωθεί  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3542/07  (ΦΕΚ
50A/02-03-2007) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση
εργασιών  στους  δρόμους  και  2.  Μη  κατάληψη  οδοστρωμάτων  με  μπάζα  και  άσκοπη
παρακώλυση της κυκλοφορίας κ.λ.π.
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος
έργου που έχει περαιωθεί, μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή
οποιασδήποτε  εργασίας  που  δεν  ολοκληρώθηκε  σύμφωνα με  τη  σύμβαση.  Αν  η  παραπάνω
κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον ανάδοχο
ανάλογη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου
από  τον  εργοδότη  συνεπάγεται  πρόσθετες  δαπάνες  για  τον  ανάδοχο,  τότε  ο  εργοδότης
καταβάλει στον ανάδοχο τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες πρόσθετες δαπάνες.
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
Κάθε  εργασία  αναγκαία,  κατά  την  κρίση  της  Υπηρεσίας,  για  την  εφαρμογή  εγκεκριμένων
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.  Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό
βαρύνουν τον ανάδοχο.
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
Εκδίδεται  με  βάση  το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  και  της  σχετικής
εγκριτικής  απόφασης  της  Προϊσταμένης  Αρχής.  Τα  στοιχεία  αυτά,  αποτελούν  και
δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασμού και επισυνάπτονται σε αυτόν.
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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ---/03/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

με βαθμό Α'

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

με βαθμό Α' 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2022

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ  &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ
2022    

Κ.Α. :    30-7323.005  

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Υ. 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς
όρους και τις συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από
τον  Ανάδοχο  το  έργο,  που  αναφέρεται  στην  επικεφαλίδα  και  περιγράφεται  στην  Τεχνική
Περιγραφή σε  συνδυασμό με τους όρους  της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής
Δημοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ)  που εγκρίθηκε  με  την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.Δ/257/679/Φ4/11-3-74)  Εγκύκλιο
Απόφαση  του  Υπουργείου  Δημοσίων  'Έργων,  όπως  αυτή  ισχύει  μετά  την  έκδοση  του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά
τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ
που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
Αντικείμενο  της  παρούσης  Ε.Σ.Υ.  είναι  οι  εργασίες  που  θα  πραγματοποιηθούν  για  την
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022.
Οι  ανωτέρω εργασίες  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  τεύχος  της  Τεχνικής  Περιγραφής  των
εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
 Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της
Γ.Σ.Υ., γίνεται σύμφωνα με τη  σύμβαση, ύστερα από ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
νοείται ο Δήμος Π. Φαλήρου όπου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί
μετά από το διαγωνισμό. 
Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση του έργου ανέρχεται σε  600.000,00 €  εκ των οποίων τα
483.870,97 €  αποτελούν  τον  προϋπολογισμό  των  εργασιών  και  τα  116.129,03 €  τον
αποδιδόμενο Φ.Π.Α. 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Η  αρχική  συμβατική  χρηματική  αξία  της  εργολαβίας  είναι  το  συνολικό  ποσό  του
προϋπολογισμού  προσφοράς  του  αναδόχου  (Σ.Π.)  προσαυξημένο  κατά  το  ποσό  των
απροβλέπτων δαπανών που ανέρχονται στο 15% του Σ.Π. και το ποσό της αναθεώρησης, όπως
αναφέρονται  στον προϋπολογισμό  μελέτης.  Ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί  (ποσοστό  24% επιπλέον)
βαρύνει το Δήμο Π. Φαλήρου. 
Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης, απομειωμένες
κατά  το  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  και  προσαυξημένες  κατά  το  ποσοστό  του  εργολαβικού
οφέλους και γενικών εξόδων που υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων.  Αν  στα  τεύχη  των  Τεχνικών
Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται
σε αντίθεση ή και  αντίφαση με τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ.  ή με τους όρους του
Τιμολογίου  για  ένα  και  το  αυτό  θέμα,  ισχύ  έχουν  κατά  σειρά  οι  όροι  και  διατάξεις  του
Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή
εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του  Τιμολογίου.  Διευκρινίζεται  ότι  όλα  τα  έργα  που
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υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται στις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν,
και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις.
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
Όπου  απαιτείται  πολεοδομική  άδεια,  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, στην έκδοση άδειας δόμησης, μετά τον ορισμό των
επιβλεπόντων (κατά την έννοια των πολεοδομικών διατάξεων) καθώς και στην αναθεώρηση
των ΣΑΥ και ΦΑΥ ως προς τους υπόχρεους, σύμφωνα με το νόμο. 
Όλες  οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  έκδοση  της  άδειας,  όπως,  αμοιβές  επίβλεψης,
φορολογικά, χαρτοσημάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλης αδείας που
θα  απαιτηθεί,  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  του  έργου,  ο  οποίος  θα  την  έχει  υπολογίσει  στην
προσφορά του. 
Οπου  απαιτούνται  εγκρίσεις  από  άλλους  αρμόδιους  φορείς,  ο  ανάδοχος  θα  έχει  την
αποκλειστική  μέριμνα και  ευθύνη τόσο για  την  υποβολή  των σχετικών  στοιχείων,  μελετών
κ.λ.π., όσο και για την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών με την παράλληλη
συνδρομή του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/16  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, από το Δήμαρχο Π.
Φαλήρου εκ μέρους του Δήμου. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα
τεύχη και τα σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. Το έγγραφο της σύμβασης έχει
αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 
Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  καλείται  ο  προσωρινός  ανάδοχος,  με  ειδική  έγγραφη
πρόσκληση, να προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15)  ημερών,  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης.  Η  πρόσκληση  γίνεται  μαζί  με  την
κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης.  Μέσα  στην  ίδια  προθεσμία  ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και τα απαιτούμενα από την παρ. 1β του
άρθρου 72 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Αν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ή  δεν  προσκομίσει  τις
απαιτούμενες  εγγυήσεις  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να
υποβάλει ένσταση εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της. Επί της ενστάσεως αποφασίζει
οριστικά η προϊσταμένη αρχή.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
την παρ. 1 β του άρθρου 72 του Ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα , το ύψος
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ
όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόμου. 
Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-
μέλη  της  Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  που
κυρώθηκε με τον Ν 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή  περισσότερα
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές
πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της των εργασιών που
έχουν εκτελεσθεί, σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου
152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Οι  παραπάνω  εγγυήσεις,  αρχική  και  κρατήσεων,  απομειώνονται  κατά  την  πρόοδο  της
κατασκευής των έργων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6 του παραπάνω
άρθρου.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
1. Προθεσμίες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε προθεσμία
ΕΝΝΕΑ (9) συνολικά,  ΜΗΝΩΝ  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  που  αποτελούν  και  την
συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. 
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Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον Δήμο αίτηση για
χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόματα
την επιβολή αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 
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2. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
Ο ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία,
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο διάστημα από 15η έως 30η ημέρα από την
υπογραφή  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  145  του  Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 
Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο
πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από
γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. 
Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν
των τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την
σειρά και την διάρκεια κατασκευής των, μέσα στα όρια της συμβατικής προθεσμίας. 
Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος γίνεται  εντός 15 ημερών από την υποβολή του,  με την
πάροδο  της  προθεσμίας  αυτής  θεωρείται  εγκεκριμένο.  Το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα
αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 
Αναπροσαρμογές  του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται  όταν μεταβληθούν  οι  προθεσμίες,  το
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. 
Το χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι
εργασίας,  τα  μηχανήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και  οι  αποδόσεις  τους,  ο  αριθμός  των
εργατών κ.λ.π.,  για  τις  κύριες  δραστηριότητες,  έτσι  που  να εδραιώνουν συγκεκριμένα  την
αξιοπιστία των προτεινομένων προτάσεων. 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης,  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  να
συντάξει  και  να  υποβάλει  οργανόγραμμα  του  εργοταξίου,  στο  οποίο  θα  περιγράφονται
λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η
εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  με  δαπάνη  του  να  παρακολουθεί  ανελλιπώς  την  εφαρμογή  του
χρονοδιαγράμματος  και  να  το  αναπροσαρμόζει  κάθε  μήνα,  στην  περίπτωση  που  κάποια
προθεσμία  ξέφυγε  από  αυτό,  ούτως  ώστε  να  τηρηθεί  τελικά  πιστά  η  συνολική  προθεσμία
αποπεράτωσης του όλου έργου. 
Η  τήρηση  του  χρονοδιαγράμματος  κατασκευής  του  έργου  που  είναι  από  τις  πιο  βασικές
υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και
σε περίπτωση  καθυστέρησης  ο ανάδοχος μπορεί  να κηρυχθεί  έκπτωτος,  ύστερα από  ειδική
πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις
του για την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και γενικότερα για την μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την μη συμμόρφωσή
του προς τις σύμφωνα με την σύμβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 
3. Παράταση 
Παράταση  προθεσμιών  δεν  αναγνωρίζεται  αν  ισχυριστεί  ο  ανάδοχος  άγνοια  των  τοπικών
συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά μόνο για εξαιρετικούς λόγους, μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της
προθεσμίας),  πρόταση  του  επιβλέποντα  μηχανικού,  γνωμοδότηση  του  Διευθυντή  Τεχνικών
Υπηρεσιών  και  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  εκδίδεται  όχι  αργότερα  από  την
πάροδο τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. 
Για την παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών ισχύουν οι διατάξεις της παρ.
8 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ  10ο:  ΥΠΕΡΒΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  –  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ  -  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Για  κάθε  ημερολογιακή  ημέρα  υπέρβασης,  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  της  συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 148 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης του
έργου. Ο φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, αν
ευθύνεται για αυτές ο ανάδοχος, μπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει 
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση
του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, που αποφασίζει μετά από
αίτηση  του  αναδόχου  και  πρόταση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.  Αν  διαπιστωθεί  καθ’
οποιονδήποτε  τρόπο ότι  έχει  γίνει  άμεση ή έμμεση υποκατάσταση  του αναδόχου από άλλη
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εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον
ανάδοχο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου  164  του  Ν.4412/16 όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα.  Για  την  περίπτωση
υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Επί  της  αξίας  του  έργου  της  παρούσας  εργολαβίας  που  αποτιμάται  με  τιμές  μονάδος
προστίθεται εργολαβικό ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 
Στο ποσοστό αυτό  περιλαμβάνονται,  εκτός των δαπανών που αναφέρονται  στην  Γ.Σ.Υ.,  και
ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόμενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως: 
  Σύνταξη  τευχών  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  πρωτοκόλλων,  σχεδίων,  δακτυλογραφήσεων
κ.λ.π. σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων, σύμφωνα με τα καταγραφέντα στοιχεία στο ημερολόγιο
και τα καταγραφέντα επιμετρητικά στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα. 
  Λήψη  φωτογραφιών  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών,  κατά  την  κρίση  της
επίβλεψης. 
Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να εκτελέσει  και  τυχόν αναγκαίες  απολογιστικές  εργασίες
όταν  του  δοθεί  ειδική  εντολή  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Στην  περίπτωση  αυτή
καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη, που
προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής, για την εκτέλεση των εργασιών. 
Επί  της  δαπάνης  αυτής  καταβάλλεται  εργολαβικό  ποσοστό  δεκαοκτώ  τοις  εκατό  (18%)
μειωμένο κατά την τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας. 
Επί  της  αξίας  των  υλικών  που  τυχόν  θα  χορηγήσει  ο  εργοδότης  στον  ανάδοχο  δεν
καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει το Δήμο Π. Φαλήρου.
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών ισχύουν τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου και οι κανόνες επιμέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια ΝΑΟΙΚ,
ΝΑΥΔΡ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, ΗΛΜ, ΑΤΗΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
Επιμετρήσεις συντάσσονται στο τέλος κάθε μήνα και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή. Η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο γίνεται το
αργότερο  είκοσι  ημέρες  μετά  το  τέλος  του  επόμενου  της  εκτέλεσής  τους  μηνός,  αφού
υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη “όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η έγκριση των
επιμετρήσεων ολοκληρώνεται με την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία μετά τον
έλεγχό τους. 
Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική 
μορφή του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση γνωστοποίησης αφανών 
εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την  επιμέτρηση αυτών, η οποία συνιστά διακριτή 
επιμέτρηση
και περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων.
Ο ανάδοχος πριν από την επικάλυψη των εργασιών αυτών υποχρεούται να καλεί τον 
επιβλέποντα να ελέγξει τις εργασίες αυτές σε ημερομηνία, που δεν απέχει περισσότερο από 
τρεις(3) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην 
οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και υποβάλλεται αμελλητί στον 
προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα από επαρκή, για 
την τεκμηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, οι 
οποίες περιλαμβάνονται στο Μητρώο του έργου.
Όλα τα παραπάνω καθώς και  θέματα χαρακτηρισμού εδαφών,  πληρωμής με κατ΄ αποκοπήν
τίμημα, τελικών επιμετρήσεων κ.λπ. διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν.4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού
ανταλλάγματος καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική
σύμβαση θα γίνει με βάσει τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 
Ο  ανάδοχος  συντάσσει  λογαριασμό  των  ποσών  από  εργασίες  που  εκτελέσθηκαν  και  τον
υποβάλει μετά τη λήξη κάθε μήνα. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες
που δεν έχουν επιμετρηθεί, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Στο  λογαριασμό  περιλαμβάνονται  –  με  έγκριση  της  υπηρεσίας  –  ημιτελείς  εργασίες  με
προσωρινή τιμή μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το
υπόλοιπο  της  προβλεπόμενης  τιμής.  Περιλαμβάνονται  επίσης  υλικά  που  εισκομίσθηκαν  με
έγκριση της υπηρεσίας στο  εργοτάξια ή σε  αποθήκη που δηλώθηκε  και  εγκρίθηκε από την
υπηρεσία.  Για  τα  υλικά  αυτά  φέρει  ο  ανάδοχος  ακέραια  την  ευθύνη  μέχρι  την  οριστική
ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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Οι λογαριασμοί  συντάσσονται  πάντοτε  ανακεφαλαιωτικοί,  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  που
τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση επιστροφής
του  λογαριασμού  στον  ανάδοχο,  το  διάστημα  τους  ενός  μηνός  επανυπολογίζεται  από  την
επανυποβολή του λογαριασμού. 
Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από την Υπηρεσία
και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση
του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές
που έχουν κατατεθεί, εφ΄ όσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα. 
Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και θα αποδίδονται σύμφωνα με τον Νόμο. 
Για  τις  πληρωμές  των  λογαριασμών  θα  προσκομίζονται  από  τον  ανάδοχο  και  τα  εξής
δικαιολογητικά: 
1. Κανονικό τιμολόγιο σε (1) αντίτυπο. 
2. Διπλότυπο της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος.
3. Τα ανά τρίμηνο δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από τον νόμο. 
4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των σχετικών
με την εργολαβία υποχρεώσεών του. 
5. Παραστατικό καταβολής σε λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κράτησης 0,6%
επί παντός λογαριασμού (Ν.2166/93, άρθρο 27 παρ. 34 και 35). 
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία για τους Ο.Τ.Α. 
Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις του αναδόχου ή
αφαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης (αν δεν
έχουν  κατατεθεί  οι  αντίστοιχες  εγγυητικές  επιστολές),  κ.λ.π.,  γενικά  δε  προσθαφαιρούνται
οφειλόμενα  ή  χρεωμένα  στον  εργολάβο  ποσά,  ώστε  να  προκύψει  το  ποσό  με  το  οποίο  θα
πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων. 
Στις εντολές πληρωμής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 1642/86. 
Η πιστοποίηση ενός λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των εργασιών
που  πιστοποιούνται,  από  την  ευθύνη  αποκατάστασης  τυχόν  ζημιών  στις  ήδη  εκτελεσμένες
εργασίες, από την ευθύνη για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από
το δικαίωμά του να απαιτήσει από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης
μέχρι της οριστικής παραλαβής. 
Γενικότερα,  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  152  του  Ν.4412/16 όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει σήμερα.
 
ΑΡΘΡΟ  14ο:  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  –  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  –  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ  ΚΑΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ο υπολογισμός  της  αναθεώρησης  γίνεται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  153  του  Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου, σύμφωνα με
την οποία για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών
τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από την επιτροπή διαπίστωσης τιμών
δημοσίων έργων (ΕΔΤΔΕ). 
Οι  απολογιστικές εργασίες που μπορεί  να ζητήσει  η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν,
διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.  Τονίζεται  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  απολογιστικής  εκτέλεσης  εργασιών  πρέπει  να
τηρείται ειδικό ημερολόγιο σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. Το ύψος των αναγκαίων
απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος μετά από ειδική εντολή της
υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ. 
Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει  σήμερα,  αν  υπάρχει  ανάγκη  να  εκτελεσθούν  επείγουσες  και  απρόβλεπτες  πρόσθετες
εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των
απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των
ειδικών  προδιαγραφών  των επί  μέρους στοιχείων για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος
εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
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υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών
κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο του έργου. 
Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από
τις ΕΤΕΠ, τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες
ή διαταγές της υπηρεσίας, κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τμήμα του έργου, πρέπει να είναι
άρτια, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την
άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 
Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται
με την δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής,  ο ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η
υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου
και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό
και  αριθμητικό  έλεγχο  των  αναγραφομένων  στοιχείων  και  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  να
ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα
να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη
σύμβαση  αναλαμβάνει  ρητά  να  εφαρμόσει  πιστά  τα  σχέδια  της  μελέτης  του  έργου  και  τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 
Τα  θέματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  της  σύμβασης  κατά  τη  διάρκειά  της,  καθώς  και
αυξομειώσεις εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα .  Οι  γενικές  υποχρεώσεις  του  αναδόχου
αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  να  συντάσσει  και  να
υποβάλλει  λεπτομερή  διαγράμματα  των  εγκαταστάσεων  ηλεκτροδότησης  ή  άλλων  που  θα
κατασκευασθούν,  με  πλήρεις  εξασφαλίσεις.  Οι  αποτυπώσεις  αυτές  των  δικτύων  που  τυχόν
κατασκευασθούν με το έργο αυτό, θα παραδοθούν στην υπηρεσία και σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου (AutoCAD). Στο τέλος του έργου και πριν την προσωρινή παραλαβή, υποχρεούται ο). Στο τέλος του έργου και πριν την προσωρινή παραλαβή, υποχρεούται ο
ανάδοχος  να  συντάξει  και  να  υποβάλει  σε  ηλεκτρονική  μορφή  σειρά  σχεδίων  “ως
κατασκευάσθη”. 

ΑΡΘΡΟ 17o: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής
του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής
απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών,
ύπαρξη  εργατοτεχνικού  γενικά  προσωπικού,  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  οδών,  του  τυχόν
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης  και  αποχέτευσης  της περιοχής,  του φόρτου  της  υπάρχουσας
κυκλοφορίας,  το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών,  τη διαμόρφωση και  κατάσταση του
εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και
κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 
β. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν
με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι
ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της
Διευθύνουσας  το  έργο  Υπηρεσίας  ή  με  κοινοποίηση  των  εγγράφων  στην  Επίβλεψη,  τα  δε
πορίσματα  συσκέψεων  κ.λ.π.  θα  ανακεφαλαιώνονται  σε  ενημερωτικές  αναφορές  που  θα
υποβάλλονται  μέσα  σε  3  εργάσιμες  ημέρες  και  θα  επισυνάπτονται  ξανά  στις  μηνιαίες
ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 9. 
γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι
απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την
έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα,  τα
οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος
αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 
δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει
μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα
λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και
ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του. 
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ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους
όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του
προς τη σύμβαση. 
στ.  Επισημαίνεται  ότι,  προκειμένου να τηρηθεί  η  καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία
προθεσμία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο
24ωρο  (τρεις  βάρδιες),  μη  εξαιρουμένων  Κυριακών  και  Εορτών.  Για  την  ενδεχόμενη  αυτή
συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την
Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι
αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
α.  Οι  απαιτούμενες  εργασίες  σήμανσης  και  εξοπλισμού  εκτροπών  ή  παρακάμψεων  της
κυκλοφορίας  για  την  κατασκευή  του  έργου  εάν  απαιτηθεί  θα  εκτελούνται  βάσει  μελέτης
συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία. 
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει
στην  τοποθέτηση  και  να  φροντίζει  για  την  συντήρηση  και  αντικατάσταση  όλων  των
απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λ.π
σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήμανσης έργων για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα
εργοτάξια  του  έργου  κατά  την  διάρκεια  της  ημέρας  και  της  νύχτας,  για  την  ασφαλή
καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για
κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά. 
γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη
ποινική ρήτρα 30 € για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που
επιβάλλεται. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως
που  αναφέρθηκε  ανωτέρω,  η  Υπηρεσία  ανεξάρτητα  από  την  εφαρμογή  των  κυρώσεων των
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται
και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και
για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την
ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση
της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον λογαριασμό του. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 
Ο ανάδοχος οφείλει  να πάρει,  χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση,  τα κατάλληλα μέτρα κατά την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά
οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την
απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ.
κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές. Επίσης
πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από εκείνο
για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή
του  .  Για  το  λόγο  αυτό  πρέπει  προηγουμένως,  σε  συνεννόηση  με  τις  αρμόδιες  αρχές,  να
εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων
τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή
μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες
αρχές,  να κάνει  τις αναγκαίες ενισχύσεις,  αντιστηρίξεις  κ.λ.π.  ή να βρει  οποιοδήποτε άλλο
τρόπο  διαβάσεως.  Οπωσδήποτε  είναι  υποχρεωμένος  να  συντηρεί  τους  δρόμους  που
χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε
αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. Κ.Λ.Π. 
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα
πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε
φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα,  περιφράξεις,
τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως
αρδευτικά φρέατα,  αρδευτικοί  αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού,  νερού,
τηλεφωνοδότησης  κ.λ.π.  Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί  στο  να αποφευχθούν
ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του
χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα),
ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφαρμόσει  το  κατάλληλο  σύστημα  αντιστήριξής  τους  χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση. 
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β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο
εκτελεί  αυτός  το  έργο  ή  σε  αμέλεια  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  των  έργων,  βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες
του. 
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι
τιμές  του  Τιμολογίου  είναι  ενιαίες  και  αμετάβλητες,  ανεξάρτητα  από  τις  δυσκολίες
κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου,  την έκταση των εργασιών και  τη δυνατότητα ή το συμφέρον
χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια. 
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των
έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης
κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα
εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες
ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π. 
ε.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ενεργεί  και  να  οχλεί  τις  παραπάνω  εταιρείες,
Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας  κ.λ.π.  για  την  επίσπευση  της  απομάκρυνσης  των  πιο  πάνω
εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται
να  προβάλει  οποιαδήποτε  αξίωση  αποζημίωσής  του  για  καθυστερήσεις  ή  δυσχέρειες  που
παρουσιάζονται  στο  κυρίως  έργο  του  από  την  εκτέλεση  των  παραλλήλων  εργασιών
απομάκρυνσης  στύλων,  μετατόπισης  γραμμών  κ.λ.π.  Αντίθετα,  αυτός  οφείλει  κατά  την
εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις
των  πιο  πάνω  εταιρειών.  Σε  περίπτωση  που  τυχόν  συμβούν  τέτοιες  βλάβες,  θα  βαρύνουν
οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης
εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Οποτεδήποτε  και  πριν  από  την  παραλαβή,  το  έργο  ή  αυτοτελή  του  τμήματα  που  έχουν
περατωθεί  μπορεί  να  δοθούν  σε  χρήση,  ύστερα  από  τη  διενέργεια  σχετικής  διοικητικής
παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες από
την ημέρα υποβολής του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα ή από την σύνταξη του
πρωτοκόλλου  περαίωσης  εφ’  όσον  τα  επιμετρητικά  στοιχεία  έχουν  υποβληθεί  νωρίτερα  ή
ταυτόχρονα και οφείλει στο διάστημα αυτό να επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζημιά που θα γίνει
στα  έργα  που  εκτελέστηκαν  απ΄  αυτόν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  171  του  Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική
κατάσταση  και  να  αποκαθιστά κάθε  βλάβη τους.  Εργασίες  για  την  αποκατάσταση  βλαβών
κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση,  εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου,
εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες
αυτές  εκτελούνται  από  την  υπηρεσία.  Σε  περίπτωση  που  παραλείπει  ο  ανάδοχος  της
υποχρεώσεις του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με
οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και
ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
Σε  περίπτωση  παράλειψης  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  κατά  το  χρόνο  υποχρεωτικής
συντήρησης, ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόμου όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
Στην παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα. Στην παραλαβή του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο
όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
– ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει  την εκτέλεση των εργασιών, που δεν
συμπεριλαμβάνονται  στην  σύμβασή  του,  από  άλλους  εργολήπτες  που  έχει  εγκαταστήσει  ο
κύριος  του  έργου  ή  άλλος  φορέας,  να  διευκολύνει  την  εκτέλεσή  τους και  να ρυθμίζει  την
εκτέλεση  των  εκτελουμένων  από  αυτόν  εργασιών,  ούτως  ώστε  να  μην  παρεμποδίζεται  η
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ανοίγει,  να  μορφώνει  και  να  επαναφέρει  στην  αρχική
κατάσταση  τις  απαιτούμενες,  με  βάση  τη  μελέτη  και  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης,  οπές
διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για την διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/
Μ  εγκαταστάσεων,  χωρίς  καμία  ιδιαίτερη  αποζημίωση  γιατί  οι  σχετικές  δαπάνες
περιλαμβάνονται στα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε
κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί  από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε
κατασκευή,  βαρύνει  τον  ανάδοχο  που  είναι  υποχρεωμένος  να  την  αποκαταστήσει  και  να
επαναφέρει  τις  κατασκευές  που  υπέστησαν  την  ζημιά  ή  την  φθορά,  στην  πρότερα  τους
κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί  το όλο
έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για
χρήση). 
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε
καλά και διατηρεί  όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει  εν καιρώ το έργο,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και
οφείλει  να  ανακοινώσει,  χωρίς  καθυστέρηση,  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  διαταγές  και
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εντολές  των  διαφόρων  αρχών,  που  απευθύνονται  ή  του  κοινοποιούνται,  σχετικά  με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των  διατάξεων  και  κανονισμών  για  την  πρόληψη  ατυχημάτων  στο  προσωπικό  του,  ή  στο
προσωπικό  του  φορέα  του  έργου,  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να
ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων  ή  επαγγελματικών  ασθενειών  κατά  την  φάση
κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-
01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς
και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη
φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα. 
γ.  Να  επιβλέπει  ανελλιπώς  την  ορθή  εφαρμογή  των  μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  των
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε
ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 
(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση  από  αυτούς  της  ελληνικής  γλώσσας  κρίνεται  απαραίτητη  ώστε  να  μπορούν  να
κατανοούν την  αναγκαιότητα και  τον  τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και  υγείας
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 
3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την
εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτάξιο  με  προβλεπόμενη  διάρκεια
εργασιών  που  θα  υπερβαίνει  τις  30  εργάσιμες  ημέρες  και  στο  οποίο  θα  ασχολούνται
ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20  εργαζόμενοι  ή  ο  προβλεπόμενος  όγκος  εργασίας  θα
υπερβαίνει  τα  500  ημερομίσθια:  ΠΔ  305/96  (αρ  3  παρ.  12  και  13).  Η  γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα της
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8)
και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
γ.  Να  αναπτύξει,  να  προσαρμόσει  και  να  συμπληρώσει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ  της  μελέτης  (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με
την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις
ιδιαιτερότητές  του,  κλπ  (μέθοδος  κατασκευής,  ταυτόχρονη  εκτέλεση  φάσεων  εργασιών,
πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω  τροποποίησης  της  εγκεκριμένης  μελέτης  και  για  τις  οποίες  θα  απαιτηθούν  τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
ε. Να τηρήσει  τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των
ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και
για  τα  άλλα  εμπλεκόμενα  μέρη  που  παρευρίσκονται  στο  εργοτάξιο  κατά  τη  διάρκεια
κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των
κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
β.  Οι  εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους  κινδύνους:  Π.Δ.305/96
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του
έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν
4030/2011  (ΦΕΚ  249/Α/25-11-2011)  και  την  αρ.  πρωτ.  10201/27-3-2012  εγκύκλιο  του  Ειδ.
Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή
κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
το  συνοδεύει  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  :  ΠΔ  305/96  (αρ.  3  παρ.11)  και  ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5.  Διευκρινίσεις  σχετικά  μ  ε  τ  ην  εκπόνηση  τ  ου  Σ  ΑΥ  και  την  κατάρτιση  του  ΦΑΥ
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
3.2  Ανάθεση  καθηκόντων  σε  τεχνικό  ασφαλείας,  γιατρό  εργασίας  –  τήρηση  στοιχείων
ασφάλειας και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός
της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και  αντίγραφό της κοινοποιείται  στην
τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων  κατά  την  εργασία  κινδύνων  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία,
συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που  αφορούν  ομάδες  εργαζομένων  που  εκτίθενται  σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις  τους ο  Τεχνικός ασφαλείας και  ο  γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1  και
αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την
αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας.  Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί  με  τις  γραπτές  υποδείξεις  και
συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί
τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον
εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα
άρθρα  4  και  5  του  Ν.3850/10.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  η  διαφορά  επιλύεται  από  τον
επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και
να  το  θέτει  στη  διάθεση  των  αρμόδιων  αρχών  Ν.3850/10  (αρ.43  παρ.2β).  Τα  μέτρα  που
λαμβάνονται  για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόμοιων  ατυχημάτων,  καταχωρούνται  στο
βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρμόδιες
επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο υπάγεται  ο  εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα
εντός  24  ωρών  και  εφόσον  πρόκειται  περί  σοβαρού  τραυματισμού  ή  θανάτου,  να  τηρεί
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
4.  Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9). 
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν
απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας,  πριν  την
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με
την  Υ.Α  130646/1984  του  (τ.)  Υπουργείου  Εργασίας.  Το  ΗΜΑ  θεωρείται,  σύμφωνα  με  την
παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας
και  συμπληρώνεται  από τους επιβλέποντες μηχανικούς του αναδόχου και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών,  από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο
επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την Εγκύκλιο 27
του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με
το Η.Μ.Α. 
Στα  πλαίσια  του  συσχετισμού  αυτού,  να  σημειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε  αναθεώρηση  και
εμπλουτισμός  του  ΣΑΥ  και  επίσης  σε  ειδική  στήλη  του,  να  γίνεται  παραπομπή  των
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο
αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 
4.  Απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών  στο
εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερη  προσοχή  στη σήμανση  και  περίφραξη των  επικίνδυνων θέσεων:  Π.Δ.  105/95,  Π.Δ.
305//96 (αρ.12 παράρτημα IV μέρος Α, παρ. 18.1). 
β.  Τον  εντοπισμό και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών της  έναρξης  λειτουργίας  του  εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Β, τμήμα
II, παρ.2). 
γ.  Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή
αερίων κ.λπ.) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α,
παρ.6). 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής -
διάσωσης  και  εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση  χώρων  από  τους  εργαζόμενους,
πρόληψη  -  αντιμετώπιση  πυρκαγιών  &  επικίνδυνων  εκρήξεων  ή  αναθυμιάσεων,  ύπαρξη
πυροσβεστήρων,  κ.λπ.:  Π.Δ.  1073/81 (άρθρα 92-96),  Π.Δ.  305/96 (άρθρο 12,  παράρτημα IV,
μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρθρα 30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού
(ύπαρξη  χώρων  πρώτων  βοηθειών,  φαρμακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτήρων,  κ.λπ.)  :
Π.Δ .1073/81 (άρθρα 109,110), Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV,
μέρος Α, παρ.13, 14). 
στ.  Την  εξασφάλιση  της  δωρεάν  χορήγησης  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  στους
εργαζόμενους  όπως:  προστατευτικά  κράνη,  μπότες  ασφαλείας,  φωσφορίζοντα  γιλέκα,
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λπ., εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά
με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει  ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 102-108), Ν.1430/84 (άρθρα 16-18), ΚΥΑ
Β.4373/1205/93  και  οι  τροποποιήσεις  αυτής  ΚΥΑ  8881/94  και  Υ.Α.  οικ.Β.5261/190/97,  Π.Δ.
396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2  Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για
την  ασφαλή  διέλευση  των  πεζών  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  σε  κοινόχρηστους  χώρους
πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) και
την τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46). 
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β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση
αυτού: Ν. 3542/07 (άρθρα 43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί
τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  των  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων,  των  φορητών  ηλεκτρικών
συσκευών,  των  κινητών  προβολέων,  των  καλωδίων  τροφοδοσίας,  των  εγκαταστάσεων
φωτισμού εργοταξίου, κ.λπ.: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 75-84), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12,
παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα 31,35). 
δ.  Να  προβεί  στα  απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.Δ.
216/78, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.Δ. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε,
στ, ζ) και άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99
(άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 3542/07 (άρθρο 30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00
(αρ.2).  10  α.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγχει  τη  σωστή  λειτουργία  και  τον  χειρισμό  των
μηχανημάτων (χωματουργικών και  διακίνησης υλικών),  των ανυψωτικών μηχανημάτων, των
οχημάτων,  των  εγκαταστάσεων,  των μηχανών και  του  λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας  (ζώνες
ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) :
ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ.
αυτού:  ΠΔ  89/99,  ΠΔ  304/00  και  ΠΔ  155/04,  ΠΔ  105/95  (παραρτ.  IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12),  ΠΔ  305/96  (αρ.12
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β.  Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV,  μέρος Β’,  τμήμα ΙΙ,
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5.  Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.  IV,  μέρος Β΄,
τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,  παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια
χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
6.  Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή  συναρμολόγηση  -
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7.  Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανήματος,  οδηγίες  χρήσης,  συντήρησης  και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ). 
5.  Νομοθετήματα  που  περιέχουν  πρόσθετα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο
εργοτάξιο,  τα  οποία  τηρούνται  κατά  περίπτωση,  ανάλογα  με  το  είδος  των  εργασιών  του
εκτελούμενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί  στο εργοτάξιο,  πέρα από τα προαναφερόμενα,  πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών
του εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 
5.1  Κατεδαφίσεις  :  Ν 495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33,  104),  ΚΥΑ 8243/1113/91
(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ
305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II,  παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η 
τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2  Εκσκαφές (θεμελίων,  τάφρων,  φρεάτων,  κλπ),  Αντιστηρίξεις:  Ν.  495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ
1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ
3329/89  και  η  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4
παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ  3009/2/21-γ/94,  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
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5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες
σε στέγες. 
Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93,
Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV
μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 96, 99,.104, 105), Π.Δ. 70/90 (άρθρο 15), Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9
παρ.4,  παράρτημα  ΙΙΙ),  Πυροσβεστική  Διάταξη  7  Απόφ.7568  Φ.700.1/96,  ΚΥΑ
αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9
παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί  παραγωγής
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή
άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76,  Π.Δ.  413/77,  Π.Δ.  225/89,  ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροποποίηση  αυτής:  ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  Π.Δ.  396/94  (άρθρο  9  παρ.4  παράρτημα  ΙΙΙ),  ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροποποιήσεις  αυτής:  ΥΑ  Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π.Δ. 455/95 και η τροποποίηση αυτού: Π.Δ. 2/06, Π.Δ.
305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
5.7  Καταδυτικές εργασίες σε  Λιμενικά έργα (Υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  διαμόρφωση πυθμένα
θαλάσσης,  κατασκευή  προβλήτας  κ.λπ.  με  χρήση  πλωτών  ναυπηγημάτων  και  καταδυτικού
συνεργείου.)  Π.Δ.  1073/81  (αρ.100),  Ν.  1430/84  (άρθρο  17),  Π.Δ.  396/94  (άρθρο  9  παρ.4
παράρτημα ΙΙΙ),  ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.8.3 και παρ.13). 
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6.  Ακολουθεί  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

Ν. 495/76 
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν.  2168/
93 
Ν. 2696/99
Ν. 3542/07
Ν. 3850/10
Ν. 4030/12
Ν. 4412/16

Π. Δ. 413/77 
Π. Δ. 95/78 
Π. Δ. 216/78 
Π. Δ. 778/80 
Π.  Δ.
1073/81 
Π. Δ. 225/89 
Π. Δ. 31/90 
Π. Δ. 70/90 
Π. Δ. 85/91 
Π. Δ. 499/91 
Π. Δ. 395/94 
Π. Δ. 396/94 
Π. Δ. 397/94 
Π. Δ. 105/95 
Π. Δ. 455/95 
Π. Δ. 305/96 
Π. Δ. 89/99 
Π. Δ. 304/00 
Π. Δ. 155/04 
Π. Δ. 176/05 
Π. Δ. 149/06 
Π. Δ. 2/06 
Π. Δ. 212/06 
Π. Δ. 82/10 
Π. Δ. 57/10 

ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 
10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ----/3/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

με βαθμό Α'

ΜΑΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

με βαθμό Α' 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)A.A.Y.)Y.A.Y.))
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

1
.

Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

«Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων & συντήρηση οδικού δικτύου 2022»
2
.

Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Η παρούσα μελέτη αφορά:

- Φρεζάρισμα τμημάτων οδoύ,  κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης,   ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και ισοπεδωτικής στρώσης.

- Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων επίσκεψης αγωγών 

3
.

Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Σε δρόμους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
4
.

Στοιχεία του κυρίου του έργου: 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5
.

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 

 Ο ανάδοχος του έργου

6
.

Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.A.Y.) 

(Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη χρονοδιάγραμμα

εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.A.Y.))

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου και σύμφωνα με τις ισχύουσες

 Ε.Τ.Ε.Π.  κ.λ.π. προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν
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ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".A.Y.) 

Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1
.A.Y.)

Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.A.Y.)6 του
ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων
φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).A.Y.)

2
.A.Y.) Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν.A.Y.) Η

επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου.A.Y.) Η
χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.A.Y.)

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
είτε (i)) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.A.Y.)χ.A.Y.) κίνδυνος κατάρρευσης κατά την

εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
είτε (i)i)) οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  του  έργου  δημιουργούν  αυξημένη  πιθανότητα  επικίνδυνων  καταστάσεων,  (π.A.Y.)χ.A.Y.)  κίνδυνος  αστοχίας  των

πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.A.Y.)),
είτε (i)i)i)) ο  κίνδυνος  είναι  πολύ  σοβαρός,  έστω  και  αν  η  πιθανότητα  να  επισυμβεί  είναι  περιορισμένη  (π.A.Y.)χ.A.Y.)  κίνδυνος  έκρηξης  λόγω

απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).A.Y.)

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
είτε (i)) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.A.Y.)χ.A.Y.) κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε

οικοδομικό εργοτάξιο),
είτε (i)i)) δεν  συντρέχουν  ειδικές  αιτίες  αύξησης  των  κινδύνων  (π.A.Y.)χ.A.Y.)  κίνδυνοι  από  την  κίνηση  οχημάτων  σε  ένα  ευρύχωρο  υπαίθριο

εργοτάξιο),
είτε (i)i)i)) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.A.Y.)χ.A.Y.) κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων

εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).A.Y.)

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.A.Y.)
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(1)
1.1

Φρεζάρισμα τμημάτων οδoύ,  κατασκευή συγκολλητικής επάλειψης,   ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και 

ισοπεδωτικής στρώσης.

(2)
2.1

Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων επίσκεψης αγωγών

(3)
.
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

01000. Αστοχίες εδάφους
01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 1 1
01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 1 1
01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση 1 1
01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 1 1
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου 1 1
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 1 1
01407 Υποσκαφή / απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία 1 1

01500. Άλλη πηγή 01501
01502
01503
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισμό 
02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1 1
02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1
02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 1 1
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1 1
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων

02201 Ασταθής έδραση 1 1
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1
02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση 1 1
02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 02301 Στενότητα χώρου 1 1
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις 1
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών 1
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους 1

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής 1 1
02402
02403

02500. Άλλη πηγή 02501
02502
02503

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
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Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

03000. Πτώσεις από ύψος 
03100. Οικοδομές - κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις

03102 Κενά τοίχων
03103 Κλίμακα
03104 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα εργασίας – 
προσπελάσεις

03201 Κενά δαπέδων
03202 Πέρατα δαπέδων
03203 Επικλινή δάπεδα
03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 1
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 1
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 1
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 1
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 1

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 1 1
03402

03500. Άλλη πηγή 03501
03502
03503
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά 
- θραύσματα
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου
04202 Υγραέριο
04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης 1 1
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων 1
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων 1

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
04402 Αμμοβολές
04403 Τροχίσεις / λειάνσεις

04500. Άλλη πηγή 04501
04502
04503
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών 
& αντικειμένων
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 05101 Αστοχία. Γήρανση

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση 1
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων 1

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05202 Διαστολή - συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση 1
05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1

05300. Μεταφερόμενα υλικά - 
Εκφορτώσεις

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 1
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 1 1
05311 Εργασία κάτω από σιλό 1

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση 1 1
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 1
05403 Ανορθολογική απόληψη

05500. Άλλη πηγή 05501
05502
05503
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα 1 1
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία 1

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1
06305 Πυρακτώσεις υλικών 1

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι 1
06402
06403

07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων 1
07302
07303
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση 1
08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος 1
08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος
08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 1

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί 1 1
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ. 1
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Άλλη πηγή 08301
08302
08303

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1

09102 Υπέρθερμα ρευστά 
09103 Πυρακτωμένα στερεά 1
09104 Τήγματα μετάλλων
09105 Άσφαλτος / πίσσα 1
09106 Καυστήρες
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης 1
09202 Οξέα
09203

09300. Άλλη πηγή 09301
09302
09303
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1
10103 Σκόνη 1 1
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1
10109 Υπερπίεση / υποπίεση
10110
10111

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια
10202 Χρήση τοξικών υλικών
10203 Αμίαντος
10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1 1
10208 Συγκολλήσεις 1
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες
10210
10211
10212

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη
10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς 1 1
10304 Χώροι υγιεινής 1 1
10305
10306
10307

ΤΜΗΜΑ Γ
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στην συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα.A.Y.)

Επίσης περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη

νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση.A.Y.) Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να

ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ.A.Y.) άρθρο 3, παρ.A.Y.)5 του Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 305/96).A.Y.)
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α/Α Αρ.A.Y.) Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 200 Α΄/05-09-1920

2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 406 Α΄/29-12-1933

3. Π.Δ. 14-3-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.

112 Α΄/22-03-1934

4. Ν.158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσιν. 189 Α΄/08-09-1975

5. Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και 
προωθητάς εν γένει.

78 Α΄/06-04-1976

6. Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. Δ/τος «περί ασφαλείας εργατών και 
υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων»

3 Α΄/12-01-1978

7. Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων. 20 Α΄/17-02-1978

8. Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 139 Α΄/26-08-1980

9. Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε 
οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών.

589 Β΄/30-06-1980

10. Π.Δ. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ’ αριθ. 115 Διεθνούς 
Συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας».

195 Α΄24-07-1981

11. Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και 
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

260 Α΄/16-09-1981

12. Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με 
τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 
79/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.

118 Α΄και 140 Α΄/1983

13. Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελούμενων έργων σε οδούς 
εντός κατοικημένων περιοχών.

121 Β΄/23-03-1983
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14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά 
ιδιωτικά έργα.

126 Α΄/15-09-1983

15. Ν. 1418/1984 Δημόσια ΄Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 23 Α΄/29-02-1984

16. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β΄/19-03-1984

17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην 
οικοδομική βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτήν.

49 Α΄/18-04-1984

18. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 931 Β΄/31-12-1984

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α΄/18-10-1985

20. Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισμός της Ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου  της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης  Ιουλίου 
1985.

570 Β΄/09-09-1986

21. Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

135 Α΄/29-08-1986

22. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία. 31 Α΄/17-02-1988

23. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α΄/17-02-1988

24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 
αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. 

241 Β΄/22-04-1988

25. Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων». 

138 Α΄/21-06-1988

26. Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 721 Β΄/04-10-1988

27. Υ.Α. 69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή στάθμη θορύβου μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και 
των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών.

751 Β΄/18-10-1988

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 85 Α΄/23-03-1989

29. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια Τεχνικά Έργα. 106 Α΄/02-05-1989
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30. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών 
Έργων.

11 Α΄/05-02-1990

31. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόμενων σε ναυπηγικές εργασίες. 31 Α΄/14-03-1990

32. Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.

38 Α΄/18-03-1991

33. Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων  και Υπουργικών αποφάσεων 
που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις  του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων» (177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

74 Α΄/12-05-1992

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του κώδικα Οδικής κυκλοφορίας. 182 Α΄/25-11-1992

35. Υ.Α. Β 4373/1205/1993 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά 
με τα μέσα ατομικής προστασίας.

187 Β΄/23-03-1993

36. Π.Δ. 77/1993 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς, και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.

34 Α΄/18-03-1993

37. Υ.Α.
16440/Φ.10.4/445/1993

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.

756 Β΄/28-09-1993

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 138 Α΄/31-08-1994

39. Υ.Α. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 
πιστοποιηθεί και ισχύει.

705 Β΄/20-09-1994

40. Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ.

220 Α΄/19-12-1994

41. Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.

220 Α΄/19-12-1994

42. Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.

221 Α΄/19-12-1994
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43. Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία  του 
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ.

221 Α΄19-12-1994

44. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ.

67 Α΄/ 10-04-1995

45. Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.

97 Α΄/30-5-1995

46. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.

10 Α΄/18-01-1996

47. Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

11 Α΄/18-01-1996

48. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

12 Α΄/18-01-1996

49. Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

212 Α΄/29-08-1996

50. Π.Δ. 174/1997 Τροποποίηση Π.Δ. 186/1995 «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.» (97/Α) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ.

150 Α΄15-7-1997

51. Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση Π.Δ. 70α/1988 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο 
κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.

150 Α΄15-7-1997

52. Π.Δ. 176/1997 Μέτρα για την βελτίωση τη ασφάλειας και των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία  92/85/ΕΟΚ.

150 Α΄/ 15-7-1997

53 Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ.

150 Α΄/15-7-1997

54. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/ΕΚ.

67 Α΄/26-3-1998
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου

1. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 778/1980

Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193 Α΄/26-08-1980).
131120/10-10-1980

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 1073/1981

Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης 

φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 α΄/16-09-1981).

131081/29-09-1981

130236/15-02-1982

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν.A.Y.) 1396/1983

Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 

έργα (ΦΕΚ 126 Α΄15-09-1983).

132625/Δεκέμβριος 1983

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.A.Y.)Α.A.Y.)130646/1984

Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β΄/19-03-1984).

130891/08-05-1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν.A.Y.) 1430/1984
Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική 

βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή ( ΦΕΚ 49 Α΄/18-04-1984).

131307/08-06-1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 225/1989

Υγιεινή και ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 106 Α΄/02-05-1989).
130528/23-05-1989

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.A.Y.)Α.A.Y.) 16440/Φ.A.Y.)10.A.Y.)4/445/1993

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για 

την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β΄/28-09-1993).

130210/04-06-1997

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8. Εγκύκλιος

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 
130329/03-07-1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 397/1994
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 

συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.(ΦΕΚ 221 Α΄/19-12-1994).

130405/16-08-1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 105/1995
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 92/58/ΕΟΚ (ΦΕΚ 67 Α΄/ 10-04-1995).

130409/18-08-1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 16/1996
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α΄/18-01-1996)

130532/31-07-1996

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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12. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 17/1996
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α΄/18-01-1996). 

130297/15-07-1996

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.A.Y.)Δ.A.Y.) 305/1996
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α΄/ 19-08-1996).

130159/07-05-1997

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Συμπληρωματικά των προαναφερομένων νομοθετικών διαταγμάτων, σε κάθε φάση του έργου προτείνονται τα εξής:

 Περίφραξη και σήμανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόμενων τροχοφόρων. Δημιουργία ασφαλών 
διόδων για την διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σημεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους. Επίσης 
περίφραξη του εργοταξίου προς αποφυγήν εισόδου ατόμων μη εχόντων εργασία καθώς και ζώων.

 Προμήθεια εκτός του κράνους και φωσφορούχου γιλέκου στους εργαζομένους εντός του οδοστρώματος.
 Καθημερινή εκπαίδευση και υπενθύμιση των κινδύνων στους εργαζόμενους από τον εργοταξιάρχη και τον τεχνικό ασφαλείας.

Κατά τις χωματουργικές εργασίες προτείνονται τα εξής:

 Αν και τα πρανή θα αντιστηρίζονται, θα πρέπει πάντα να υπάρχει έλεγχος για τυχόν χαλάρωση και βλάβη.
 Να υπάρχει συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΔΕΠΑ, καθώς και των δήμων ώστε να εντοπισθούν οι θέσεις των 

δικτύων και να αποφευχθεί η καταστροφή τους. 

Σε ότι αφορά τα μηχανήματα με κινητά μέρη:

 Κάλυψη των κινούμενων τμημάτων των μηχανημάτων όπου είναι δυνατόν καθώς και
 Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων.

Σε ότι αφορά τη μεταφορά φορτίων:

 Συνεχή υπενθύμιση των οδηγών για αυξημένη προσοχή σε όλη την διάρκεια της εργασίας τους
 Χρήση σημάνσεως για διακοπή κυκλοφορίας – παρακάμψεις.
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ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1
.

1.A.Y.) Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Η προσπέλαση στο έργο γίνεται από  τις τοπικές οδούς .

2
.

2.A.Y.) Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία 

των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιβάλλοντες δρόμους.

3
.

3.A.Y.)   Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με 

ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν.

4
.

4.A.Y.)   Χώροι αποθήκευσης

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια 

καυσίμων.

5
.

5.A.Y.)   Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)

Απαιτείται ο Ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου αποθήκευσης υλικών (μπαζών, σωλήνων κλπ.). 

6
.

6.A.Y.)   Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να 

προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας).

Στα εργοτάξια θα υπάρχουν κουτιά πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των έκτακτων περιστατικών θα γίνεται από τα πλησίον στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου 

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

7
.

7.A.Y.)   Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.A.Y.)
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Δεν υπάρχουν.

8.A.Y.)   Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να 

είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.A.Y.)δ.A.Y.) 778/80 

και π.A.Y.)δ.A.Y.) 1073/81).A.Y.)

Το έργο δεν απαιτεί ειδικά ικριώματα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη γι΄ αυτά. Συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή στη συναρμολόγηση των

ικριωμάτων στη κατασκευή της γέφυρας.
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ΤΜΗΜΑ Ε

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων 

πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων).A.Y.)
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1. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισμός ενός κτηρίου. Οι εργασίες

αυτές,  είναι  εκείνες  που από τη φύση τους  οργανώνουν  την μορφή του εργοταξίου.  Στις  εργασίες  σκυροδέτησης,  χρησιμοποιείται  ένας  μεγάλος  αριθμός

ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιμότερη την ασφάλεια στις εργασίες

αυτές.

Σημεία προσοχής

 Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του  τοπικά, εγκυμονεί κινδύνους κατάρρευσης.

 Τα  Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες καλουπώματος οι εργαζόμενοι,  εκτός του κράνους, πρέπει να είναι

κατάλληλα επιλεγμένα για να προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα.

 Κατά την φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία.

 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για κοπή ή κάμψη του οπλισμού, πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την

αποφυγήν ατυχημάτων.

 Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον ξυλότυπο.

 Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα σημεία διέλευσης των πεζών, για να μην προκληθούν ατυχήματα.
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2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκμηχάνιση των έργων προχωρεί με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει

έναν ικανοποιητικό βαθμό στα μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα.

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημοσίου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού εκ μέρους του

Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), με

εξαίρεση τον τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για την μεταφορά υλικών και προσωπικού – ο οποίος επίσης ποικίλει.

Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς η κακή χρήση, ο ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε

συνδυασμό με εξωγενείς παράγοντες ως προς το μηχάνημα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων.

Σημεία προσοχής  

 Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία (ες) που έχει κατασκευασθεί.

 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος.

 Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα.

 Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ.

 Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο.

 Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι υποχρεωτική.

 Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος.

 Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο.

 Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς.

 Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης.

 Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς.

 Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για  τρίτους. 

 Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ».

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ





 Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται άμμος ή 3Α.

 Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται.

 Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

 Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων.

 Ο  εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η επιθεώρηση του είναι υποχρεωτική πριν από τη

χρήση του.
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3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η ανύψωση και  η  μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται  με  χρήση μηχανικών μέσων (γερανοί,  παλάγκα.  βαρούλκα κ.λ.π.)  εν  τούτοις

εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνονται χειρωνακτικά. 

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες:

 Κόπωση των εργαζομένων.

 Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης.

 Ατυχήματα.

 Καθυστέρηση της παραγωγής.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί να αναφερθεί ότι στην Μ. Βρετανία το 12,5% των

εργατικών τραυματισμών οφείλεται  στην υπερπροσπάθεια των εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς,  το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση

φορτίων, ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των εργαζομένων παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στη μέση.

Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προκληθούν ατυχήματα όπως

όταν η λειτουργία του μηχανήματος δεν είναι καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του.

Σημεία προσοχής 

 Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή.

 Απαραίτητη είναι  η  εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν  να προκληθούν  κατά την εργασία.  Πρέπει  να υπάρχει  όμως και

προληπτικός σχεδιασμός κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, όπως και κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας.
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 Πρέπει  να  τηρούνται  οι  βασικοί  κανόνες που  διέπουν  την  ασφαλή λειτουργία  και  χρήση  των  μηχανικών  μέσων (συσκευές  ανύψωσης,  οχήματα.

χωματουργικά μηχανήματα κ.λ.π.).

 Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν

μελλοντικά ατυχήματα.
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4. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η

υποχώρηση ενός μόνον κυβικού μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος.

Σημεία προσοχής

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους.

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων.

 Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα.

 Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως.

 Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24μ μεταξύ τους.

 Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται.

 Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση.

 Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το χείλος του πρανούς.cm από το χείλος του πρανούς.

 Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής.

 Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει.

 Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων.

 Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από την εκσκαφή.

 Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για την διέλευση οχημάτων και πεζών.

 Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων.

 Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα.

 Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς.

5. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ
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Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες.

Θερμική καταπόνηση εργαζόμενου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ θερμό και σε συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία

μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόμη και

βλάβη στην υγεία του εργαζόμενου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση

θερμικής καταπόνησης, και αναγγέλλεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερμική καταπόνηση είναι:

 Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου

 Σχετική υγρασία 

 Ταχύτητα αέρα

 Ακτινοβολία

 Βαρύτητα εργασίας

 Ενδυμασία

 Εγκλιματισμός  εργαζόμενου:  είναι  η  φυσιολογική  διαδικασία  που  επιτρέπει  την  προσαρμογή  στο  θερμό περιβάλλον  μέσω της  μείωσης  του  βασικού

μεταβολισμού, της αύξησης της εφίδρωσης και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10cm από το χείλος του πρανούς.

ημερών.

 Κατάσταση της υγείας του.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ
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Μυϊκές συσπάσεις  (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη

απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η

πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται απότομα και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 ΄Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών.

 Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό.

Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό.

Προκαλείται από την υπερβολική απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα:

 Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος.

 Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία.

 Όραση θολή.

 Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση.

 Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη.

 Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος.

 Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει.

 Επώδυνοι μυϊκοί σφυγμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς.

 Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία.

 Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανιστούν διάρροια και εμετοί.

Θερμοπληξία.  Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της

θερμοκρασίας του σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα:
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 Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος.

 Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης.

 Έντονη δίψα και ξηροστομία.

 Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό.

 Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμοραγούντα στίγματα.

 Σφυγμός ταχύς και έντονος.

 Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη.

 Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης.

 Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός.

 Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά.

 Κώμα, θάνατος.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα κατωτέρω προβλήματα υγείας:

 Καρδιοπάθειες.

 Πνευμονοπάθειες (ορισμένες).

 Γενικά νοσήματα.

 Σακχαρώδης διαβήτης.

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

 Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας.

 Δυσλειτουργία του θυροειδούς.

 Μη ελεγχόμενη υπέρταση.

 Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες).
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 Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία.

 Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος.

 Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης.

 Παχυσαρκία (30cm από το χείλος του πρανούς.% πάνω από το κανονικό βάρος).

 Λήψη ορισμένων φαρμάκων.

 Γενικές καταστάσεις.

 Γυναίκες σε περίοδο κύησης.

 Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί (π.χ.  νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν από ασθένεια ή διακοπές).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Ισορροπία υγρών και αλάτων.

 Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς.

 Αν δεν έχεις εγκλιματιστείς και ιδρώνεις πολύ ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με την μύτη ενός κουταλιού σ’ ένα μπουκάλι του λίτρου).

 Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μην καταναλώνεις οινοπνευματώδη.

 Τρώγε φρούτα και λαχανικά.

Ενδυμασία

 Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματος σου, να επιτρέπουν την εξάτμιση του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά)

 Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην αφήνεις ακάλυπτο το σώμα σου.

 Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται.
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Υπαίθριες εργασίες

 Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο.

 Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά.

 Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση.

 Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες.

Εγκλιματισμός

 Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοστεί στην ζέστη. Σε λίγες μέρες θα νοιώθεις καλύτερα.

 Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από Σαββατοκύριακο. Γι αυτό πρόσεχε περισσότερο.

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως:  δυσφορία,  εξάντληση, ίλιγγο,  κράμπες κλπ.  κάλεσε αμέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έρθει  βοήθεια κάνε τα

ακόλουθα:

 Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα.

 Ψύξε του το σώμα με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα.

 Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι

να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό, γουλιά  γουλιά.

 Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα).

Σχετική Εγκύκλιος 130cm από το χείλος του πρανούς.329/95

«Αντιμετώπιση  της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος»
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Σημείωση:  Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείμματα ή/και παύση εργασίας) που ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την

Διεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού ασφαλείας.
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6. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Α. Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων

Η ανύψωση φορτίων είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. Γι αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν

διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο ελάττωμα ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου ώστε να αντικατασταθεί.

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο.

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος αδείας, ή αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική

κατάσταση  λόγω  κατανάλωσης  οινοπνευματωδών  ποτών,  χρήσης  φαρμάκων  ή  κάποιου  εμφανούς  προβλήματος  υγείας  ανάφερέ  το  αμέσως  στον

προϊστάμενό σου.

4. Μην χρησιμοποιείς αυτοσχεδιασμούς  κατά  την  πρόσδεση του  φορτίου  όπως  συρματόσχοινα,  σχοινιά  ή  αλυσίδες  που  έχουν  να  δεθεί  κόμβο για  να

κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά.

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να είναι δεμένα σωστά και ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους

από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα από τον προϊστάμενό σου να ελέγχει την ανάρτηση.

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες του φορτίου ή από θραυσμένα σύρματα του συρματόσχοινου.

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να μην είναι στριμμένα.

8. Η αρτάνη πρέπει να  εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στη μύτη του, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια μετατόπιση του φορτίου κατά την

ανύψωση.

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα.

10cm από το χείλος του πρανούς.. Απαγορεύεται  η  οποιαδήποτε  επαφή  με  διακινούμενο  φορτίο,  πριν  αυτό  εδρασθεί  και  ακινητοποιηθεί  με  ασφάλεια  στον  χώρο  μεταφοράς  του.  Να

χρησιμοποιείς «αέρηδες» (2 σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την μετακίνησή του.

11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωμένο φορτίο και φρόντισε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής.
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12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο τμήμα της διαδρομής του φορτίου ή προσωπικού εργασίας πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος

για να τον καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση δεν πρέπει να κάνει σήματα καθοδήγησης στους

χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων. 

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού.

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεμος, κακή ορατότητα, βροχή κ.λ.π.

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοινα, άγκιστρα, κάδους, περόνες, μπούμες, ή πάνω σε φορτία.

Β. Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Η χειρονακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις  συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και βλάβης της υγείας.  Γι’ αυτό,  εφάρμοσε τις παρακάτω

οδηγίες:

1. Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα της μεταφοράς.

2. Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.

3. Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων να χρησιμοποιείς 

4. Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρονακτική μεταφορά φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους.

5. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές:

 η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση.

 τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το ένα πέλμα να εφάπτεται στο έδαφος.

 να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος.

 το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια.

 πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος.
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Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων , έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριμένα συνίσταται:

 μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων.

 Μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων.

 Μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων.

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη.

6. Κατά την μεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

 Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν την μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο φωτισμός να είναι επαρκής.

 Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να

διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση.

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία.

7. Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλειστεί ο επικίνδυνος χώρος, θα

      προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η ρίψη.
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7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΕΡΟ ΚΑΙΡΟ

Εισαγωγή

Αυτό το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες και τους εργαζόμενους της βιομηχανίας κατασκευών σχετικά με την αναγνώριση, τον προσδιορισμό

και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε βροχερό καιρό.

Δεδομένου ότι η εργασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τον βροχερό καιρό, και τα εργασιακά συστήματα

ασφαλείας τηρούνται, η εργασία στους χώρους των κατασκευών μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια.

Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, και θα ωφελήσει τις εταιρείες και τις

επιχειρήσεις μέσω:

 της μείωσης των τραυματισμών και των ασθενειών.

 των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και μείωσης του απουσιασμού.

 της αυξημένης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας.

Παράγοντες Κινδύνων

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό είναι οι εξής:

1. Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη.

2. Ολισθηρότητα, υγρασία στις επιφάνειες πατωμάτων, τα σκαλοπάτια και τα σημεία στήριξης των ποδιών.

3. Κατάρρευση σε εκσκαφές.

4. Κίνδυνοι ηλεκτρισμού – βρεγμένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σημεία ισχύος και εξοπλισμός ισχύος.

5. Κίνδυνοι συγκόλλησης – π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο.

6. Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισμού.
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7. Μειωμένη χειρονακτική επιδεξιότητα σε μερικές εργασίες.

8. Αστραπές κατά την διάρκεια καταιγίδων.

9. Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου.

Σε συνθήκες ανέμου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες κατασκευής:

1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα μη ασφαλή υλικά που βρίσκονται σε ύψος.

2. Ημιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες, υπόστεγα.

3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισμένες.

4. Μη ασφαλισμένοι τοίχοι ή σκελετοί.

5. Ξένη ουσία στα μάτια.

6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών γι ασφαλή λειτουργία.

Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία μπορεί να επηρεαστεί από την μειωμένη δυνατότητα αίσθησης και λειτουργία των χεριών και των

ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από το υπερβολικό κρύο μπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρημάδα.

Ασφαλή Συστήματα Εργασίας

 

Ο βροχερός, με ανέμους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών μη-ασφαλή, υπό την προϋπόθεση τα ασφαλή συστήματα εργασίας να

μπορούν να εφαρμοσθούν. Αυτά περιλαμβάνουν:

1. Οργάνωση εργασίας

Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να κάνουν περισσότερες εργασίες:
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 Κάτω από τμήματα όπου υπάρχουν καλύμματα οροφής ή σκέπαστρα.

 Κάτω από προστατευμένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές.

 Κάτω από προσωρινά προστατευτικά π.χ. μουσαμάδες.

 Αφού τα βρεγμένα συστατικά στεγνώσουν.

 Σε δουλειές που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες.

Παρακολουθήστε την πρόβλεψη του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζετε εναλλακτικές εργασίες μία ή περισσότερες μέρες πριν.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρμογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση πάνω από το

έδαφος.

Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σημεία. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται και χρησιμοποιούνται τα μέτρα και ο εξοπλισμός πρόληψης

έναντι των πτώσεων – ειδικά στον βροχερό ή με αέρα καιρό. Όπου είναι δυνατό, προ-συνδέστε δομικά στοιχεία στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος.

Όταν σχεδιάζετε μακροπρόθεσμες εργασίες, αναβάλλετε την προγραμματισμένη εργασία που μπορεί να επηρεαστεί από τη βροχή για πιο στεγνούς μήνες.

Στις  προκατασκευασμένες  δομήσεις,  μελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασμό των σκεπασμένων οροφών, για να εξασφαλίσετε  προστασία κατά την διάρκεια

άλλων κατασκευαστικών εργασιών.

2. Περιβάλλον εργασίας

 Περιορίστε τις εργασίες σε στεγνές προστατευμένες περιοχές όταν η βροχή καθιστά τις εκτεθειμένες περιοχές επικίνδυνες.

 Βεβαιωθείτε για καλή αποχέτευση, έτσι ώστε το εργοτάξιο να στεγνώνει γρήγορα.

 Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των πλημμύρων.

 Ανεγείρετε προσωρινά σκέπαστρα, π.χ. τέντες και μουσαμάδες.

 Σε περίπτωση ανέμων, βεβαιωθείτε ότι τα λυμένα αντικείμενα και οι ημιτελείς κατασκευές είναι δεμένες και στερεωμένες ενάντια στις πιέσεις του ανέμου.
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3. Ανέσεις

 Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχτούν τα βρεγμένα.

 Για τον κρύο καιρό, εξασφαλίστε ένα ζεστό καταφύγιο.

4. Ενδυμασία για βροχερό καιρό

 Τα ρούχα που προτιμούνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες είναι αδιάβροχα παντελόνια και μπουφάν με κουκούλα (για να

το φοριέται με κράνος ασφαλείας).

 Οι μπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε.

 Για εργασίες σε βρεγμένες περιοχές θα πρέπει να απαιτούνται ψηλές γαλότσες ασφαλείας.

5. Κατάσταση Υγείας των Εργαζομένων

 Η κατάσταση υγείας μερικών εργαζομένων μπορεί να μειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή βροχερό καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει

να λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές των γιατρών τους.

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας των εργασιών σε βροχερό καιρό.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να συνεργαστούν στην εφαρμογή αυτών των συστημάτων.
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8. ΘΟΡΥΒΟΣ

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς κινδύνους από το θόρυβο. Και όμως ο υπέρμετρος θόρυβος μπορεί να

καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθμό που η ακουστική ικανότητα του εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτήν ενός

υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη.

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η μείωση

της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νομικά, επαγγελματική ασθένεια.

Σημεία προσοχής

 Ο θόρυβος πάνω από 85 Db(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής.

 Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή.

 Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη αναμενόμενο).

 Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, άρα και της βλαπτικότητάς του.

 Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος.

 Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων.

 Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.

 Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στο θόρυβο περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν.

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή λύση και δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση

σε οκτάωρη βάση).
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9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά

κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Σημεία προσοχής

 Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο.

 Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42 V), η μονωτική θέση, η γείωση και ο διακόπτης διαφυγής.), η μονωτική θέση, η γείωση και ο διακόπτης διαφυγής.

 Οι  εγκαταστάσεις  διανομής  ενέργειας πρέπει  να έχουν καλή γείωση,  να έχουν την σωστή  θέση στο εργοτάξιο και  τα στοιχεία  τους  να τηρούν  τις

απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος.

 Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου (εναέριο, υπόγειο ή βοηθητικό).

 Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα ασφάλισης, να είναι γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να

συντηρούνται τακτικά.

 Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος από δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου.

 Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή

προσέγγισης με το δίκτυο είναι μεγάλος.

 Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα πρέπει να παρέχουν προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία.
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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ     --- /3/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

με βαθμό Α'

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ. Π.Ε.
με βαθμό Α' 
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ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)A.A.Y.)Y.A.Y.))
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικά

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Διάφοροι δρόμοι στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου
3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης:

  
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου:

(καταγράφονται  κατά  χρονολογική  σειρά  αρχίζοντας  από  τον  αρχικό  /  αρχικούς  ιδιοκτήτες  και
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται  κάποια αλλαγή στη
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία
κτήσεως

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει ιδιοκτησία

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ 
ΤΕΡΨΙΧOΡΗΣ

5.A.Y.) Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 

6.A.Y.) Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: Ο ανάδοχος του έργου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής
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ΤΜΗΜΑ Β

Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης

1.A.Y.) Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Η παρούσα μελέτη αφορά:

- Φρεζάρισμα τμημάτων οδoύ και νέος ασφαλτικός τάπητας 

- Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων επίσκεψης αγωγών 

-

2.A.Y.) Παραδοχές μελέτης 

Α.A.Y.) ΥΛΙΚΑ

1 Ασφαλτικό διάλυμα προεπάλειψης ΩΣ ΕΤΕΠ

2 Ασφαλτική επάλειψη και συγκολλητική επάλειψη ΩΣ ΕΤΕΠ

3 Ασφαλτόμιγμα ΩΣ ΕΤΕΠ

3.A.Y.) “Ως  κατεσκευάσθη”  σχέδια  του  έργου  και  των  εγκαταστάσεων,  επισυνάπτονται  σε
παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.A.Y.)
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ΤΜΗΜΑ Γ

Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη
τη  διάρκεια  της  ζωής  του  έργου  και  απευθύνονται  στους  μεταγενέστερους  χρήστες  και  τους
συντηρητές - επισκευαστές του.A.Y.) 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1.A.Y.) Θέσεις δικτύων
1.A.Y.)1 Ύδρευσης
1.A.Y.)2 Αποχέτευσης
1.A.Y.)3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.A.Y.)4 παροχής διαφόρων αερίων
1.A.Y.)5 παροχής ατμού
1.A.Y.)6 Κενού
1.A.Y.)7 ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.A.Y.)8 Πυρόσβεσης
1.A.Y.)9 Κλιματισμού

1.A.Y.)10 Θέρμανσης
1.A.Y.)11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.A.Y.)12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες

2.A.Y.) Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1
Οι διακόπτες των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού βρίσκονται στα αντίστοιχα Pillar. 

3.A.Y.) Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
3.A.Y.)1 αμίαντος και προϊόντα αυτού
3.A.Y.)2 Υαλοβάμβακας
3.A.Y.)3 Πολυουρεθάνη
3.A.Y.)4 Πολυστερίνη
3.A.Y.)5 Άλλα υλικά

Ουδεμία.

4.A.Y.) Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.A.Y.)χ.A.Y.) 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.A.Y.))

5.A.Y.) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.A.Y.)
Ως οδοί διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι οδοί του υφιστάμενου τοπικού 
δικτύου και  του παράλληλου δικτύου, διαμέσου των προβλεπόμενων σηματοδοτούμενων κόμβων. 

6.A.Y.) Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Ουδεμία

7.A.Y.) Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Ουδείς.

8.A.Y.) Άλλες ζώνες κινδύνου
Ουδεμία.

9.A.Y.) Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.A.Y.)χ.A.Y.)
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.A.Y.))

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ





ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται  στοιχεία  που  αποσκοπούν  στην  πρόληψη  και  αποφυγή  κινδύνων  κατά  τις
ενδεχόμενες  μεταγενέστερες  εργασίες  (συντήρησης,  καθαρισμού,  επισκευής,  κ.A.Y.)λπ.A.Y.))  καθ΄  όλη τη
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.A.Y.)
Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.A.Y.)χ.A.Y.) – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή
εγκατάσταση  για  την  εκτέλεση  επισκευών  στις  εξωτερικές  του  επιφάνειες,  ή  αν  υπάρχουν
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κ.A.Y.)λπ.A.Y.))

1.A.Y.) Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.A.Y.)

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
2.A.Y.) Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
3.A.Y.) Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

4.A.Y.) Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες

5.A.Y.) Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Οι εργασίες συντήρησης που απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλλησης και γενικά 
μηχανημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα, αποτελούν εργασίες με αυξημένο τον κίνδυνο
πυρκαγιάς.

ΤΜΗΜΑ Ε

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του

Οι συνηθέστερες εργασίες συντήρησης των οδών είναι οι ακόλουθες:

 Εργασίες επισκευής ασφαλτικού τάπητα

Οι παραπάνω εργασίες συντήρησης της οδού εκτελούνται  χωρίς την διακοπή της κυκλοφορίας, ή με
εκτροπή – διευθέτηση αυτής. Κατά  τη στάθμευση του οχήματος μεταφοράς των απαραίτητων υλικών
καθώς και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η παραμονή οχήματος στο κατάστρωμα της οδού, απαιτείται να
λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή διέλευση των κυκλοφορούντων οχημάτων αλλά και την ασφάλεια των
εργαζόμενων  στην  συντήρηση  της  οδού.  Η  τοποθέτηση  κώνων  και  πινακίδων  (ρυθμιστικών  και
πληροφοριακών) είναι απαραίτητη πριν την έναρξη των εργασιών.

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΚΟΛΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ 

με βαθμό Α'

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ.A.Y.) Π.A.Y.)Ε.A.Y.)
με βαθμό Α' 

ΑΔΑ: 9ΔΞΥΩΞΕ-ΙΗΖ
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